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  الحديث األول
: ( إنما األعمال بالنيات ، وإنما يقول  εرسول اهللا  سمعتقال :  τعمر بن الخطاب  أمير المؤمنين أبي حفص عن

وى ، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة لكل امرئ ما ن
  رواه البخاري ومسلم ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .

 ---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : مجع نية : وهي عزم القلب على فعل الشيء . بالنيات.                           : أداة حصر يؤتى ا للحصر إنما
: حقيقتها ما على األرض من اهلواء واجلو مما قبل قيام الساعة  دنيا: اهلجرة االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم .   هجرته

.  
  

  الفوائــد :
  ار اإلسالم .هذا احلديث من األحاديث اهلامة اليت عليها مد -1

  . “أمجع وأغىن فائدة من هذا احلديث  εليس يف أخبار النيب ” :  قال أبو عبد اهللا
  . “يدخل يف سبعني باباً من أبواب العلم ” :  وقال الشافعي

  وألمهيته ابتدأ به اإلمام البخاري صحيحه .
  وبدأ به اإلمام النووي يف كتبه :

  ة .ني نووياض الصاحلني ___ واألربعار __ ورياألذك
  ما نوى ) . هل مها مجلتان مبعىن واحد أو خمتلفتان ؟ ئ( إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امر : اختلف العلماء يف معىن  -2

  ح أن األولى غير الثانية :والراجـ
اإلنسان وهو فيها أن كل عمل ال بد فيه من نية ، كل عمل يعمله  ε( إمنا األعمال بالنيات ) سبب ، بّني النيب  األولى

  عاقل خمتار ال بد فيه من نية ، وال ميكن ألي عاقل خمتار أن يعمل عمالً بغري نية .
  ( وإمنا لكل امرىء ما نوى ) نتيجـة هذا العمل :  الثانية

  إذا نويت هذا العمل هللا والدار اآلخرة حصل لك ذلك ، وإذا نويت الدنيا فليس لك إال ما نويت .
  ، ألنه ليس له من عمله إال ما كان خالصاً هللا . وجوب إخالص النيـة هللا -3

  :وقد جاءت نصوص تبني أن العمل ال يقبل إال ما كان هللا 
  . ﴾وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الديــن حنفاء ..  ﴿قال تعاىل : 

  : ( إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً ) رواه النسائي . εقال 
 . ة  ، من عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب )هذه األمة بالتمكني والرفع : ( بشر εوقال 

  رواه أمحد 
  : تصفية العمل عن مالحظــة املخلوقني . واإلخالص
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   من أقوال السلف في اإلخالص
  . “املخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته ” : قال بعض السلف 

  . “ليس على النفس شيء أشق من اإلخالص ألنه ليس هلا فيه نصيب ”   :قال سهل بن عبد اهللا
أعز شيء يف الدنيا اإلخالص وكم أجتهد يف إسقاط الرياء عن قليب وكأنه ينبت فيه على ” :  وقال يوسف بن الحسين

  . “لون آخر 
  .“ ل كل ما ال يراد به وجه اهللا يضمح” :  وقال الربيع بن خثيم

  .“ ت عنه كثرة الوساوس والرياء إذا أخلص العبد ، انقطع” :  الداراني وقال أبو سليمان
  .“ ة ط أهون علينا من النية الصاحلضرب السيا” :  وقال نعيم بن حماد

  .“ تعلموا النية فإا أبلغ من العمل ” :  وقال يحيي بن أبي كثير
  .“ اد من طول االجته أشد على العاملنيختليص النية من فسادها ” :  وقال يوسف بن أسباط

  .“ ه ينابيع احلكمة من قلبه ولسان ما أخلص عبد قط أربعني يوماً إال ظهرت” :  وقال مكحول
  .“ ه قله وال ينفعداء كاملسافر ميأل جرابه رمًال يثالعمل بغري إخالص وال اقت” :  وقال ابن القيم

   نماذج من إخالص السلف 
  إال مرة واحدة . ما رئي الربيع متطوعاً يف مسجد قومه

ه ، لعله إمنا بات قائماً على أطرافوكان منصور بن املعتمر إذا صلى الغداة أظهر النشاط ألصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم ، و 
  وكل ذلك ليخفي عليهم العمل .

  ه .ا دخل عليه الداخل نام على فراشوكان عبد الرمحن بن أيب ليلى يصلي فإذ
زوجته : كان جييء فيدخل يف فراشي ، مث خيادعين كما ختادع املرأة صبيها ، فإذا علم أين وحسان بن أيب سنان تقول عنه 

  منت سل نفسه فخرج ، مث يقوم فيصلي .
كان علي بن احلسني حيمل جراب اخلبز على ظهره بالليل ، فيتصدق به ويقول : إن صدقة ” :  قال أبو حمزة الثمالي

  .“ السر تطفىء غضب الرب عز وجل 
كان ناس من أهل املدينــة يعيشون ، ال يدرون من أين كان معاشهم ، فلما مات علي بن ” :  محمد بن إسحاقوعن 

   .“ احلسني فقدوا ما كانوا يؤتون به يف الليل 
  .وأقام عمرو بن قيس عشرين سنة صائماً ، ما يعلم به أهله 

  .“ ل داخل غطاه كان إبراهيم النخعي إذا قرأ يف املصحف فدخ” :  قال ابن الجوزي
  .“ إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأتـــه ال تعلم به  ” : وقال محمد بن واسع

   “ وددت أن اخللق تعلموا هذا العلم _ يقصد علمه _ على أن ال ينسب إّيل حرف منه” :  وقال الشافعي
  : فالعمل ال يقبل إال بشرطينن اإلخالص شرط لقبول العمــل ، أ -4

  يكون خالصاً .: أن  األول
  حلديث الباب : ( ... وإمنا لكل امرىء ما نوى ... ) . 



 6

  : أن يكون موافقاً للسنة . الثاني
  حلديث عائشة ( من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 

  ة .ية حملها القلب والتلفظ ا بدعوالن -5
  . “ه بة مل يفعله الرسول وال أصحاالتلفظ بالنية بدع” :  قال ابن تيمية

  قال بعض العلماء : -6
  ة ........ ) ميزان لألعمال الباطنحديث ( إمنا األعمال بالنيات .

  وحديث ( من أحدث يف أمرنا ....... ) ميزان لألعمال الظاهرة .
  والذي يراد به غري اهللا ، وذلك باهلجرة :اهللا مثاًال للعمل الذي يراد به وجه  εضرب النيب  -7

  .ليها كامالً . ويكون أدرك ما نوىه هللا تعاىل وابتغاء مرضاتــه فهذا هجرته هللا ويؤجر عبعض الناس يهاجر ويدع بلد - 
وبعض الناس يهاجر ألغراض دنيوية  ، كمن هاجر من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم من أجل املال ، أو من أجل امرأة  - 

  إىل ما هاجر إليه .يتزوجهـا ، فهذا هاجر لكنه مل يهاجر هللا ، وهلذا قال الرسول : فهجرته 
  : االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم . والهجرة -8

  وحكمها ينقسم إلى قسمين :
  ه .أن يقيـــم دينــ: إذا كان الشخص ال يستطيع  واجبة

  : إذا كان الشخص يستطيع أن يقيم دينــه . مستحبة
  وهي باقية إىل قيام الساعــة :

    رواه أبو داود . طع التوبـة ، وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرا ): ( ال تنقطع اهلجرة حىت تنق εقال 
  : واعأنوقعت الهجرة في اإلسالم على  -9

  : االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم . األولى
  ة .ا يف اهلجرة من مكة إىل املدينكم

  ن .نتقال من بلد اخلوف إىل بلد األم: اال الثانية
  إىل احلبشة .كما يف اهلجرة 

  ه .: ترك ما ى اهللا عن الثالثة
    رواه البخاري . كما يف احلديث ( املهاجر من هجر ما ى اهللا عنه )

  نتهـا .التحذير من الدنيا وفت -10
  . ﴾يا أيها الناس إن وعد اهللا حق فال تغرنكـم احلياة الدنيا  ﴿قال تعاىل : 

   متفق عليه  . ح عليكم من زهرة الدنيا ): ( إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفت εوقال 
  .“ من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا ” :  قال ابن الحنفية

حالهلا حساب ، وحرامها عقاب ،  صف من دار ؟ أوهلا عناء ، وآخرها فناء ،: صف لنا الدنيا ؟ فقال : ما أ قيل لعلي
  ر فيها َحزن .استغىن فيها فنت ، ومن افتق من
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  “ .ة ليها ، فال ترضى إال بالدياثإوا وج ، إمنا ختطب األزواج ليسـتحسـنالدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع ز ” :  لقيمقال ابن ا
  .“ ا أقدامك إليها ، فكيف تعدو خلفه نقلي الدنيا ال تساو ” :  وقال
  .“  على قدر رغبة العبد يف الدنيا ورضاه ا يكون تثاقله عن طاعة اهللا وطلب اآلخرة” :  وقال

  .“ دع الدنيا ألهلها كما تركوا هم اآلخرة ألهلها ” :  وقال بعض الزهاد
  .“ ، ومن نافسك يف دنياك فألقها يف حنره  فنافسهمن نافسك يف دينك ” :  وقال الحسن البصري

  قال الشاعر في وصف الدنيا :
  دع .إن اللبيَب مبثلها ال خي        أحالُم نوٍم أو كظٍل زائٍل  

  ر :وقال آخ
  ْه ـاعـفاجعلها ط                ْه      اعـالدنيا س 

  ْه .عّودها القناعــ                ْه      والنفس طماع
  ان ا .) وخصها بالذكر لشدة االفتتاء لقوله ( أو امرأة .. ير من فتنة النسالتحذ -11

   رواه مسلم  .  إسرائيل كانت يف النساء )كما يف احلديث : ( .... فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين

  رة .التحذير من إرادة الدنيا بعمل اآلخ -12
  التحذير من السفر إىل بالد الكفر . -13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحديث الثاني 
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ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد  εأيضاً قال : ( بينما نحن جلوس عند رسول اهللا  τعن عمر 
، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع   εشعر ، ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبي سواد ال

إال اهللا اإلسالم أن تشهد أن ال إله  ”:  εكفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن اإلسالم . فقال رسول اهللا 
. قال :  “كاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيًال وأن محمدًا رسول اهللا ، وتقيم الصالة ، وتؤتي الز 

  صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه ! 
  قال : فأخبرني عن اإليمان .

  . “أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره  ”قال : 
  قال : صدقت .

  قال : فأخبرني عن اإلحسان .
  . “تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك  أن ”قال : 

  قال : فأخبرني عن الساعة .
  . “ما المسؤول عنها بأعلم من السائل  ”قال : 

  قال : فأخبرني عن أماراتها .
  . “أن تلد األمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان  ”قال : 

  . “يا عمر أتدري من السائل ؟  ”لبثت ملياً ، ثم قال : ثم انطلق ، ف
  قلت : اهللا ورسوله أعلم .

   رواه مسلم .     “فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم  ”قال : 

 ---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات

  : أي ظهر علينا . طلع علينا
  بصورة رجل ال يعرفونه . εالنيب  : هو جربيل أتى إىل رجل

  : أي ال يرى عليه عالمة السفر وهيئته . ال يرى عليه أثر السفر
  : أي معاشر الصحابة . ال يعرفه مّنا أحد 

  : أي ما هو اإلسالم . أخبرني عن اإلسالم
  : أي فخذي نفسه كهيئة املنادي .ووضع كفيه على فخذيه 
  العجب من حاله ، وهو يسأل سؤال العارف احملقق املصدق . : أي أصابنا فعجبنا له يسأله ويصدقه

  : أي أخربين عن وقت جميء يوم القيامة . أخبرني عن الساعة
  : عالماا .أماراتها 
  : مجع حاف ، وهو من ال نعل له يف رجليه . الحفاة
  : مجع عار ، وهو من ال ثياب على جسده . العراة
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  : مجع عائل ، وهو الفقري . العالة
  : مجع راع ، وهو احلافظ ، والشاء : مجع شاة ، وهي واحدة الضأن .رعاء الشاء 

جاء يف رواية : را ، ويف أخرى : بعلها ، قال األكثرون من العلمكاء : هو إخبار عن   ”:  قال النووي أن تلد األمة ربتها :
  . “كثرة السراري وأوالدهن ، فإن ولدها من سيدها مبنزلة سيدها 

  
  د :الفوائ

 استحباب السؤال يف العلم . -1

  . ]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون  [وقد قال تعاىل : 
  وقد قيل : السؤال نصف العلم .

وجاء يف بعض روايات هذا احلديث يف أوله :" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلس بني أصحابه فيجيء الغريب فال  -2
  من طني كان جيلس عليه ".  يعرفه الغريب إذا أتاه , قال : فبنينا له دكاناً  عل له جملساً يدري أيهم هو , فطلبنا إليه أن جن

  . إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم وحنوه استنبط منه اإلمام القرطيب استحباب جلوس العامل مبكان خيتص به ويكون مرتفعاً 
 . فائدة فيه السؤال عن العلم النافع يف الدنيا واآلخرة ، وترك السؤال عما ال -3

ينبغي ملن حضر جملس علم، ورأى أن احلاضرين حباجة إىل معرفة مسألة ما، ومل يسأل عنها أحد، أن يسأل هو عنها ـ وإن    -4
  كان هو يعلمها ـ لينتفع أهل الس باجلواب.

نُه ِجْربِيُل أتاكم يـَُعلُمُكْم فَإِ  “ بقوله : εمن أسئلته هذه أن يتعلم املسلمون ، وهذا ما بينه النيبυ  فقد كان غرض جربيَل 
  .  ”ِديَنُكْم 

  . ” َهَذا ِجْربِيُل أَرَاَد َأْن تـََعلُموا ِإْذ ملَْ َتْسأَُلوا “ويف رواية أيب هريرة عند البخاري ومسلم: 
  . “وينبغى للسائل حسن األدب بني يدي معلمه ، وأن يرفق يف سؤاله  ”:  قال النووي -5

اية عطاء بن السائب عن حيىي بن يعمر فقال أدنو يا رسول اهللا قال نعم فدنا مث قام فتعجبنا لتوقريه رسول و يشهد هلذا ما يف رو 
  . εاهللا مث قال أدنو يا رسول اهللا قال نعم فدنا حىت وضع فخذه على فخذ رسول اهللا 

 لرسول اهللا من هذا . شد توقرياً أ ما رأينا رجالً ان بن بريدة عن ابن عمر عند أمحد ويف رواية علقمة بن مرثد عن سليم

 احلديث دليل على أن اإلسالم غري اإلميان .  -6

  فاإلسالم هو األعمال الظاهرة .
  واإلميان هو األعمال الباطنة .

 استحباب الدنو من العامل والقرب منه . -7

 أن حسن السؤال من أسباب حتصيل العلم . -8

  . “ول ، وقلب عقول مبا بلغت العلم ؟ قال : بلسان سؤ ” :  قيل البن عباس
  “ .العلم خزانة مفتاحها املسألة ” :  وقال الزهري

  “ .مبا نلت ما نلت ؟ قال : بكثرة سؤايل ، وتلقفي احلكمة الشرود ” :  وسئل األصمعي
 بيان نوع من أنواع الوحي ، ومن أنواع الوحي : -9
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  أن يكلمه من وراء حجاب . –ها أن يراه على صورته اليت خلق علي –اإللقاء يف الروع  –الرؤيا الصادقة 
 مشروعية الرحلة يف طلب احلديث . -10

  ورحل جابر بن عبد اهللا شهراً كامًال يف مسألة .
  إن كنت ألسهر الليايل واأليام يف طلب احلديث الواحد .: ”  يقولوكان سعيد بن املسيب 

 استدل ذا احلديث مجهور العلماء على أن اإلسالم غري اإلميان . -11

  في هذه المسألة : ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا : حيث قال :والصحيح 
ة من وارح ، واإلميان األعمال الباطنإذا قرن اإلسالم باإلميان فإن اإلسالم يكون األعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل اجل ”

مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان  ، ويدل هلذا التفريق قوله تعاىل ( قالت األعراب آمنا قلالعقيدة وأعمال القلوب 
 . “الباب  حديث يف قلوبكم ، ويدل لذلك أيضاً حديث عمر بن اخلطاب .. مث ذكر

 وجوب اإلميان باملالئكة . -12

  مل غييب خلقوا من نور ، جعلهم اهللا طائعني له متذللني له .ا: ع والمالئكة
  وعددهم كثير :

  . }ربك إال هو  وما يعلم جنود {قال تعاىل : 
  : ( ... فإذا البيت املعمور وإذا يدخله سبعون ألف ملك ال يعودون عن آخرهم ) . εوقال 
  : ( أطت السماء وحق هلا أن تئط ، ما فيها موضع شرب إال ملك ساجد أو راكع ) . εوقال 
                                              صاحت :  أطت

  خلقوا من نور :
  رواه مسلم: ( خلقت املالئكة من نور ) .  εقال 

  ولكل ملك وظيفة :
  فجربيل موكل بالوحي .

  وإسرافيل موكل بنفخ الصور .
  وميكائيل موكل بالقطر والنبات .

  ومالك خازن النار .
  .“ وخازن اجلنة ملك يقال له رضوان ، جاء مصرحاً به يف بعض األحاديث  ”:  قال ابن كثير ، ورضوان

  :وهم أجساد 
  . }جاعل املالئكة رسًال أويل أجنحة مثىن  {قال تعاىل : 

 وجوب اإلميان بالرسل . -13

  : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . والرسول
  واإليمان بالرسل يتضمن :
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تعاىل : ، قال ؤمن به إمجاالً ، ومن مل نعرف امسه فن، ونؤمن بأمساء من علمنا امسه منهمم صادقون في ما قالوه من الرسالةأنه
  . }منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص عليك  {

  . }إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده  {: قال تعاىل :  أولهم نوح
  . }ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني  {: قال تعاىل :  وآخرهم محمد

  مع أن قومه مل يأم إال نيب واحد . }كذبت قوم نوح املرسلني   {: قال تعاىل :  من كفر برسول كفر بجميع الرسل
  خاتم النبيين وبين نزول عيسى في آخر الزمان ؟ εفإن قيل : كيف الجمع بين كون محمد 

  . ε: أن عيسى ال ينزل على أنه رسول ، وال يأيت بشرع جديد ، ولكنه جيدد شرع النيب  الجواب
 لكتب ، وما من رسول إال أنزل اهللا معه كتاباً .وجوب اإلميان با -14

  . }لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان  {قال تعاىل : 
  منها : القرآن ، والتوراة ، واإلجنيل ، والزبور . والكتب اليت علمنا امسها ،

 وجوب اإلميان باليوم اآلخر ، ومسي بذلك ألنه ال يوم بعده . -15

   كل ما يكون بعد موت اإلنسان من البعث والنشور وتطاير الصحف والقرب واجلنة والنار .ويشمل  
  وجوب مراقبة اهللا تعاىل . -16

  قال تعاىل { واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه }.
  وقال جل ثناؤه : { إن اهللا كان عليكم رقيبا }.

ُلو ِمْنُه ِمْن قـُْرَءاٍن َوال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإال ُكنا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما َتُكوُن ِيف َشْأٍن َومَ  [وقال تقدست أمساؤه  ا تـَتـْ
  . ]ُمِبٍني  ال ِيف ِكَتابٍ َوَما يـَْعُزُب َعْن َربَك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍة ِيف اَألْرِض َوال ِيف السَماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر إِ 

 ال يعلم الغيب . εأن النيب  -17

  وفيه إجابة السائل بأكثر مما سأل .   -18
ملا أجاب السائل عن الساعة ؟ جبواب جامع " ما املسؤول عنها بأعلم من السائل " مل يكتف بذلك وإمنا زاده أن  εفإن النيب 

َياِن ، ِيف بني له بعض أماراا ، فقال " َوَسُأْخِربَُك َعْن َأْشَراِطَها ِإذَ  ا َوَلَدْت اَألَمُة َربتَها ، َوِإَذا َتطَاَوَل ُرَعاُة اِإلِبِل اْلبـُْهُم ِيف اْلبـُنـْ
 ِيبَتال الن ُه "، ُمثالل ِإال َمخٍْس ال يـَْعَلُمُهنε :]   اَعِةَه ِعْنَدُه ِعْلُم السالل اآليَةَ  ]ِإن  . 

 استأثر اهللا بعلمها ، فلم يطلع على ذلك ملكاً مقرباً وال نبياً مرسًال. أنه ال يدري أحد مىت الساعة ، وقد -19

يسألونك عن الساعة قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو ثقلت يف السموات واألرض ال تأتيكم إال  {قال تعاىل : 
  . }بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إمنا علمها عند اهللا 

  . }ألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم أنت من ذكراها . إىل ربك منتهاها يس {وقال تعاىل : 
أي ليس علمها إليك ، وال إىل أحد من اخللق ، بل مردها ومرجعها إىل اهللا ، فهو الذي يعلم وقتها على  ”:  قال ابن كثير

  . “التعيني 
  لكن هي قريبة :

  . }رضون اقرتب للناس حسام وهم يف غفلة مع {قال تعاىل : 
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  . }اقرتبت الساعة وانشق القمر  {وقال تعاىل : 
 : في الحديث عالمتان من هذه العالمات εوقد ذكر النبي أن للساعة عالمات تدل على قرا ،  -20

  : أن تلد األمة ربتها . ( وسبق تفسريها ) . األولى
  اين العالية مباهاة وتفاخراً على عباد اهللا .: أن ترى أسافل الناس يصريون رؤساء وتكثر أمواهلم ويشيدون املب الثانية

ل البادية على األمر ، ومتلكوا البالد بالقهر ، فتكثر أمواهلم خبار عن تبدل احلال ، فاستوىل أهاملقصود اإل ”:  قال القرطبي
  . “وتنصرف مهومهم إىل تشييد البنيان والتفاخر به ، وقد شاهدنا ذلك يف هذه األزمان 

 ين على وجه املباهاة والتفاخر .ذم تشييد املبا -21

  : ( أما إن كل بناء وبال على صاحبه إال ما البد منه ) . رواه أبو داود  εقال 
داللة على فساد الزمن بني يدي الساعة ، حيث تضعف األخالق، ويكثر عقوق األوالد وخمالفتهم آلبائهم فيعاملوم معاملة  -22

  . السيد لعبيده
ىت يصبح أسافل الناس ملوك األمة ورؤساءها، وتسند األمور لغري أهلها، ويكثر املال يف أيدي وتنعكس األمور وختتلط ، ح

الناس، ويكثر البذخ والسرف، ويتباهى الناس بعلو البنيان، وكثرة املتاع واألثاث، ويُتعاىل على اخللق وميلك أمرهم من كانوا يف 
  ة وأشباههم.فقر وبؤس، يعيشون على إحسان الغري من البدو والرعا

 وفيه بيان قدرة امللك على التمثل بالصورة البشرية ، وفيه أيضا جواز رؤية امللك أو مساع كالمه . -23

فرياه ويتكلم حبضرته وهو يسمع , وقد ثبت عن عمران  ε:" وفيه أن امللك جيوز أن يتمثل لغري النيب  قال الحافظ ابن حجر 
  بن حصني أنه كان يسمع كالم املالئكة ". 

  . “ يف صورة دحية الكليب υوروينا عن مجاعة من الصحابة أن كل واحد رأى جربيل  ”:  ال البيهقيق

 أن العامل إذا سئل عن شيء ومل يعلمه أن يقول : اهللا أعلم ، وهذا دليل على الورع والدين . -24

   أي البقاع أفضل ؟ فقال : ( ال أدري حىت أسأل جربيل ... ) . رواه ابن حبان εوقد سئل 
  .“أيها الناس ، من علم منكم شيئاً فليقل ، ومن مل يعلم فليقل ملا ال يعلم : اهللا أعلم  ”: وقال ابن مسعود 
  . “إذا أخطأ العامل ال أدري أصيبت مقاتلة  ”:  وقال ابن عجالن

  .  واإلحسان تسمى كلها ديناً    " أتاكم يعلمكم دينكم " فيه أن اإلميان واإلسالم εقوله  -24
ضور جمالس العلم على أحسن هيئة وأكملها ، فقد جاء وصف السائل بكونه " شديد بياض الثياب شديد سواد استحباب ح -25

، كأن ثيابه مل ميّسها  الشعر ، ال يرى عليه أثر السفر "، ووصفه يف رواية البيهقي " أحسن الناس وجها وأطيب الناس رحياً 
  دنس "؛ وهذا دليل النظافة وحسن اهليئة

للناس )  يوماً  بارزاً  εلإلمام أو نوابه ، وال للعامل أن حيتجبوا دون حاجات الناس ومصاحلهم ؛ لقوله : ( كان النيب فيه أن ليس  -26
. 

يف قوله " أوتيت جوامع الكلم " فإن هذا احلديث على وجازته اشتمل على فوائد كثرية ، وعوائد وفرية ،  εدليل صدق النيب  -27
  لعلوم الشريعة . حىت اعترب أصالً 

  .  “ هذا احلديث يصلح أن يقال له أم السنة , ملا تضمنه من مجل علم السنة ”:  قال القرطبي



 13

  
  

  الحديث الثالث 
يقول : ( بني  εعن أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنهما ـ قال : سمعت رسول اهللا 

رسول اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وحج اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا 
  البيت ، وصوم رمضان ) .

 -----------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : اإلتيان ا واملداومة عليها . إقامة الصالة.    : املراد هنا الدين  اإلسالم   : أي دعائم .   خمس: أقيم .   بني
  
  وائد :الف

 أن اإلسالم بين على هذه األركان اخلمس ، فمن أنكر واحداً منها فليس مبسلم . - 1

: أن اإلسالم بين على هذه اخلمس ، مخس كاألركان والدعائم لبنيانه ، واملقصود متثيل اإلسالم ببنيانه  ومعنى الحديث
  فال يثبت البنيان بدوا .، هذه اخلمس  ه، ودعائم

  . εاإلسالم اخلاص الذي بعث به حممد ا املقصود باإلسالم هن - 2
  ألن اإلسالم يف الكتاب والسنة له إطالقان :

  : اإلسالم العام . اإلطالق األول
  . ]سلم من يف السموات واألرض طوعاً وكرهاً أوله  [ : كما قال تعاىل

  . ]ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً  [: وقال تعاىل 
  . ]هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا  [: ال سبحانه وق

بأنه : االستسالم  هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك  رفاملقصود باإلسالم هنا اإلسالم العام الذي يفس
  وأهله .

  : اإلسالم اخلاص . اإلطالق الثاني
  صد إال هــو على وجه اخلصوص .أطلق مل يقإذا ، وهو الذي  εوهو الذي بعث به حممد 

  . εفاملقصود بقوله ( بين اإلسالم .. ) يعين اإلسالم اخلاص الذي جاء به نبينا حممد 
 هلا يف هذا احلديث . εأن أركان اإلسالم ترتيبها باألمهية على حسب ترتيب النيب  - 3

 أن الشهادتني أهم أركان اإلسالم . - 4

 معبود حبق إال اهللا .معىن شهادة أن ال إله إال اهللا : أي ال  - 5

ومعىن شهادة أن حممداً رسول اهللا : طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخرب ، واجتناب ما ى عنه وزجر ، وأال يعبد اهللا 
  إال مبا شرع .



 14

 أن اإلنسان ال يدخل باإلسالم إال بالشهادتني . - 6

 إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ليه شهادة أن ال إلهم إاليمن ( ... فليكن أول ما تدعوهملعاذ ملا بعثه إىل  εولذلك قال 
  فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة .. ) .

  ع قائلها إال بسبعة شروط :وهذه الشهادة ال تنف
نفع قائلها إال باجتماعها ، روط ، ال ت شهادة أن ال إله إال اهللا من سبعة شال بد يف” : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

  وهي : 
 ﴾ أي : بـ ال إله إال اهللا ـ وهم يعلمون ﴿ إال من شهد باحلق وهم يعلمون ، والدليل قوله تعاىل :  العلم المنافي للجهل - 

  بقلوم .
  رواه مسلم عن عثمان : ( من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة ) .  εوقال النيب     

  ﴾ .﴿ إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا ، قال تعاىل :  كن المنافي للشاليقي - 
  رواه مسلم : ( أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا ، ال يلقى اهللا ما عبد غري شاك فيهما إال دخل  اجلنة ) .  υوقال 
  رواه مسلم ره باجلنة ) . هد أن ال إله إال اهللا مستيقناً ا قلبه بشأليب هريرة : ( من لقيت وراء هذا احلائط يش υوقال 

 ﴾ .ومن يسـلم وجهه إىل اهللا وهو حمسـن فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴿ االنقياد هلا املنايف للرتك ، قال تعاىل :  - 

دون ـ إىل قوله ـ إم كانوا إذا قيل هلم ال ﴿ احشروا الذين كفروا وأزواجهم وما كانوا يعب، قال تعاىل :  القبول المنافي للرد - 
 ﴾ . إله إال اهللا يستكربون 

  ﴾ . ال له الدين اخلالص أ﴿ ، قال تعاىل :  اإلخالص المنافي للشرك - 
  رواه البخاري ومسلم : ( إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا ) .  εوقال النيب    

  رواه البخاري  ( أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه ) . :  υوقال    
﴿ أمل ، أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ، ولقد فتّنا الذين ، قال تعاىل :  الصدق المنافي للكذب -     

  ﴾ .من قبلهم فليعلمّن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني 
  رواه البخاري النار ) .  اهللا على هرم: ( ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا من قلبه إال ح εالنيب وقال 
    . ﴾﴿ يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، قال تعاىل :  المحبة لها وألهلها ، والمعاداة ألجلها -     

  .﴾ يوادون من حاد اهللا ورسوله  واليوم اآلخرجتد قوماً يؤمنون باهللا  ﴿ الوقال تعاىل :   
ديث السابق ( .. فإن هم أطاعوك لذلك احلملعاذ كما يف  εولذلك قال أن الصالة أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني  - 7

 فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ) .

  ( رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة ) . : εود الدين كما قال وهي عم -
 وقد اتفق الصحابة على كفر تاركها . -

   رواه مسلم  . ( بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ):  εقال 
  رواه الرتمذي  . ( العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ) : εوقال 

  والزكاة قرينة الصالة يف كثري من املواضع : من أركان اإلسالم .وجوب إيتاء الزكاة ملستحقها ، وأن ذلك  - 8
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  . }وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  {قال تعاىل : 
   }وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  {وقال تعاىل : 

م أطاعوك افرتض عليهم مخس صلوات ... فإن هأن اهللا  أطاعوك لذلك فأعلمهم هم ملعاذ : ( ... فإن εوقال النيب 
  لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ ... ) . 

 وجوب صوم رمضان وأنه ركن من أركان اإلسالم . - 9

 . ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  [ : كما قال تعاىل

 ن كان مستطيعاً . وجوب حج بيت اهللا احلرام مل - 10

  . }من استطاع إليه سبيالً وهللا على الناس حج البيت  {كما قال تعاىل : 
  ؟ : ملاذا مل يذكر اجلهاد مع أن اجلهاد من أفضل األعمال سؤال - 11

  وال .ألنه فرض كفاية وال يتعني إال يف بعض األح: الجواب
  فائدة : 

  فرضت الزكاة وأنصبتها يف السنة الثانية للهجرة .
  ائدة : ف

  فرض صوم رمضان يف السنة الثانية للهجرة .
  فائدة : 

  سمي شهر رمضان بذلك :
  :  ألن فرضه كان يف يوم حار . وقيل: ألن الذنوب ترمض فيه ، أي حترتق ،  قيل
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  الحديث الرابع 
إن أحدكم يجمع ” المصدوق :  وهو الصادق - εقال : حدثنا رسول اهللا  τعن أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن مسعود 

خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، 
فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أم سعيد ، فواهللا الذي ال إله غيره إن 

ن بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، و كحتى ما يهل الجنة أحدكم ليعمل بعمل أ
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 

  رواه البخاري ومسلم “ . فيدخلها 
  

----------------------------- ----------------------------  
  معاني الكلمات :

  : يف مجيع أقواله . الصادق
  : فيما أوحي إليه . المصدوق

  : يضم . يجمع
  : أي تكوينه . خلقه
  : أصل النطفة املاء الصايف ، واملراد هنا : منياً . نطفة

  الدم اجلامد الغليظ . : هذا الطور الثاين الذي مير به اجلنني ، والعلقة هي ثم يكون علقة مثل ذلك
  : هذا الطور الثالث الذي مير به اجلنني ، واملضغة هي مضغة من حلم ، ومسيت بذلك ألا قدر ما ميضغ املاضغ. مضغة

  

  الفوائد : 
بعني أطوار اجلنني يف بطن أمه ، وأنه يتقلب يف بطن أمه مائة وعشرون يوماً يف ثالثة أطوار ، فيكون يف األر  εيف هذا ذكر النيب  -1

 األوىل نطفة ، مث يف األربعني الثانية علقة ، مث يف األربعني الثالثة مضغة .

 ]يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة  [قال تعاىل يف كتابه : 
.  

  وينبني على هذا : ، “ إليه امللك ... مث يرسل ” م أربعة أشهر ، لقوله : أن نفخ الروح يكون بعد متا -2
 أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني . -  أ

 أنه حيرم إسقاطه . - ب

  : وكل له عمل خاص بهأن من املالئكة من هو موكل بالنفخ يف األجنة . واملالئكة كثريون ،  -3
  . النارخازن  : ومالك : موكل باملطر . وميكائيل وكل بالنفخ .: م وإسرافيل : موكل بالوحي . جبريل

  .الس الذكر ، ومالئكة لسؤال امليت يف قربه  سياحة وهناك مالئكة
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 “ .فيؤمر بأربع كلمات ... ” أن املالئكة عبيد يؤمرون وينهون ، لقوله :  -4

  عبادة اهللا وطاعته : عملهمواملالئكة 
  . ]النهار ال يفرتون يسبحون الليل و  [قال تعاىل : 

  . ]ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون  [وقال تعاىل : 
  . ]ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  [وقال تعاىل : 

 “ .ويؤمر بكتب أربع كلمات : بكتب رزقه ... ” وجوب اإلميان بالقضاء والقدر ، لقوله تعاىل :  -5

  . فكل شيء مكتوب ومفروغ منه
  واإليمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب :

  : أن تعلم أن اهللا يعلم كل شيء . العلم:  أوالً 
  . ]إن اهللا كان عليماً حكيماً  [قال تعاىل : 

  : أن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ مقادير كل شيء . الكتابة:  ثانياً 
  . ]إن ذلك يف كتاب إن ذلك على اهللا يسري  [قال تعاىل : 

  رواه مسلم “ . إن اهللا قدر مقادير اخللق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة ” :  εال وق
  : فال يكون شيء يف السموات واألرض إال بإرادته . اإلرادة:  ثالثاً 

  . ]كل شيء خلقناه بقدر   اإن [قال تعاىل : 
  : أن كل شيء يف السموات واألرض خملوق هللا . الخلق:  رابعاً 
  . ]وخلق كل شيء فقدره تقديراً  [تعاىل :  قال

  وأقســام التقدير أربــع :، قوله ( ويؤمر بكتب أربع كلمات ... ) هذه الكتابة تسمى التقدير العمري  -6
  : التقدير العام جلميع األشياء يف اللوح احملفوظ . األول

  . ]كتاب إن ذلك على اهللا يسري   أمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف [: قال تعاىل 
  . ]در إنا كل شيء خلقناه بق [: وقال تعاىل 

  ( إن اهللا كتب مقادير السموات واألرض قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ) . : εوقال 
  : التقدير العمري . الثاني

  كما يف حديث الباب .
وظ تقدير العمري يقبل التغيري واحملو ، وأما الذي يف اللوح احملفاحملفوظ بأن ال ( وهذا التقدير خيتلف عن التقدير الذي يف اللوح

  . ) فإنه ال يقبل التغيري ، مبعىن أن ما كتبه اهللا يف اللوح احملفوظ ال يقبل احملو وال التغيري
  . ]ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب  [ : قال تعاىل

والتغيري  ميحو اهللا ما يشاء من األقدار ويثبت ما يشاء منها ، وهذا احملو ]هللا ما يشاء ويثبت ميحو ا [ ”:  قال الشيخ السعدي
ه نقص أو علمه ، وكتبه قلمه ، فإن هذا ال يقع فيه تبديل وال تغيري ، ألن ذلك حمال على اهللا أن يقع يف يف غري ما سبق به علم

، وهي فروع وشعب ،  أصلهافوظ الذي ترجع إليه سائر األشيــاء ، فهو أي اللوح احمل ]وعنده أم الكتاب [خلل ، وهلذا قال 
  . “ فالتغيري والتبديل يقع يف الفروع والشعب
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   شقياً فاحمين واكتبين سعيداً .ينوهلذا كان عمر يقول : اللهم إن كنت كتبت
  وهذا يعين به الكتابة يف صحف املالئكة ال الذي يف اللوح احملفوظ .

  ير السنوي وذلك يكون يف ليلة القدر .: التقد الثالث
  . ]فيها يفرق كل أمر حكيم  [ : كما قال تعاىل

  : التقدير اليومي . الرابع
  . ]أن كل يوم هو يف ش  [: ويدل عليه قوله تعاىل 

 احلث على العلم الصاحل واإلكثار منه ، ألن اإلنسان ال يدري مىت يأتيه املوت . -7

  . ]رة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض وسارعوا إىل مغف [قال تعاىل : 
  . ]سابقوا إىل مغفرة من ربكم  [وقال تعاىل : 

 التوكل على اهللا ، وعدم اخلوف من الفقر ، ألن الرزق مكتوب . -8

 أن الناس ينقسمون إىل قسمني ال ثالث هلما : شقي ، أو سعيد . -9

  . ]فريق يف اجلنة وفريق يف السعري  [قال تعاىل : 
  . ]فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق ...  [اىل : وقال تع

  . ]وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ...  [وقال سبحانه : 
 التحذير من سوء اخلامتة . -10

  وقد كان السلف رمحهم اهللا خيافون من سوء اخلامتة .
ل : يا رب ، قد علمت ساكن اجلنة من ساكن النار ، ففي أي كان مالك بن دينار ، يقوم طول ليله قابضاً على حليته ، ويقو 

  الدارين منزل مالك .
إن اهللا تعاىل قبض خلقه قبضتني فقال  (يقول :  εوبكى بعض الصحابة عند موته ، فسئل عن ذلك فقال : مسعت رسول اهللا 

  . وال أدري يف أي القبضتني كنت ): هؤالء يف اجلنة ، وهؤالء يف النار 
يء وحنو من جهة عمل سإن خامتة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ال يطلع عليها الناس ، إما  ”:  رجب قال ابن

  .“ ، فتلك اخلصلة اخلفية توجب سوء اخلامتة عند املوت ذلك
 أن العربة باألعمال باخلواتيم . -11

  . )إمنا األعمال باخلواتيم  (:  εوقد قال 
أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار  : ( إن أحدك يعمل بعمل εيف قوله  -12

فيدخلها ) جاء يف رواية تبني معىن احلديث ، وهي : ( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس ، وهو من أهل 
  النار ) . 

 هر ظاهره .جيب على املسلم أن حيرص أن يطهر باطنه ، كما حيرص أن يط -13

 التحذير من املعاصي والذنوب ، وخاصة اخلفية . -14

 احلذر من أن يغرت اإلنسان بعمله الصاحل . -15

 قرب اجلنة والنار من العبد . -16
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  . )إن اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك  (:  εوقال 
  

  الحديث الخامس
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس ” :  εول اهللا قالت : قال رس –رضي اله عنها  –ة أم المؤمنين أم عبد اهللا عائش عن

  رواه البخاري ومسلم “ . منه فهو رد 
 ---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : أي ابتدع واخرتع شيئاً ليس له أصل . من أحدث

  : أي ديننا وشريعتنا . في أمرنا
  ا ينافيه ويناقضه .: مم ما ليس منه

  : أي مردود على صاحبه وعليه إمثه . فهو رد
  

  الفوائد :
 هذا احلديث أصل يف رد البدع املستحدثة يف دين اإلسالم . -1

  .“هذا احلديث مما ينبغي حفظه ، واستعماله يف إبطال املنكرات ، وإشاعة االستدالل به  ” قال النووي :
، فإنه صريح يف رد إبطال   εقاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم ، وهو من جوامع كلمه هذا احلديث  ”:  وقال الشيخ األلباني
  .“كل البدع واحملدثات 

 حترمي إحداث شيء يف دين اهللا ولو عن حسن نية . -2

 أن من أحدث شيئاً يف دين اهللا فعمله هذا مردود عليه . -3

  وقد ذكر العلماء أن العمل والعبادة ال يقبل إال بشرطين :
  اإلخالص . : األول

  .) إمنا األعمال بالنيات(  حلديث :
  . ε : املتابعة للرسول الثاني

  حلديث الباب .
 خطر البدع واإلحداث يف الدين . -4

  ، وأا مل تتم والعياذ باهللا ، وهذا تكذيب للقرآن . كاملةالشريعة غري   نألن البدع تستلزم أ
ية الكرمية تدل على متام الشريعة وكماهلا ، وكفايتها لكل ما حيتاجه فهذه اآل ]اليوم أكملت لكم دينكم ...  [قال تعاىل : 

  اخللق .
  .“ هذه أكرب نعم اهللا على هذه األمة ، حيث أكمل تعاىل هلم دينهم ، فال حيتاجون إىل دين غريه ” : قال ابن كثير

 أن ديننا كامل فال حيتاج إىل من يكمله . -5
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  . ].. اليوم أكملت لكم دينكم . [قال تعاىل : 
: ما بقي شيء  εما طائر يقلب جناحيه يف اهلواء إال وهو يذكر لنا فيه علمًا ، قال  εتركنا رسول اهللا (  وعن أيب ذر قال :

  رواه الطرباين . ) يقرب إىل اجلنة ويباعد من النار إال وقد بني لكم
ا حسنة ، فقد زعم أن حممداً خان الرسالة ، ألن مسعت مالكاً يقول : من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراه ” : قال ابن الماجشون

  .“ اهللا يقول : اليوم أكملت لكم دينكم ، فما مل يكن يؤمئذ ديناً ، فال يكون اليوم ديناً 
 جاءت نصوص كثرية يف التحذير من البدع وأا ضالل . -6

  كحديث الباب .
  رواه أبو داود . ) يف النارإياكم وحمدثات األمور ، فإن كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة (  وقوله :

 وجوب معرفته البدع للتحذير منها والتنفري . -7

  قال الشاعر : 
  ه للشر                لكن لتـوقيـعرفت الشر ال 

  ومن ال يعرف اخلري                من الشر يقع فيه
  . أن البدع أحب إىل إبليس من املعصية -8

  . “ دع شر من أهل املعاصي الشهوانية بالسنة واإلمجاعإن أهل الب ” : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
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  الحديث السادس 

يقول ( إن الحالل بين وإن الحرام بين  εعن أبي عبد اهللا النعمان بن بشير ـ رضي اهللا عنهما ـ قال : سمعت رسول اهللا 
وقع في  ت فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومنوبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبها

ك حمى ، أال إن حمى اهللا ن لكل ملل الحمى يوشك أن يرتع فيه ، أال إكالراعي يرعى حو الشبهات وقع في الحرام  
  ، وإذا فسدت فسد الجسد كله : أال وهي القلب ) . كله  الجسد في الجسد مضغة إذا صلحت صلحه ، أال إن محارمـ

----------------- ------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  .  : مجع مشتبه ، وهي املشكل ملا فيه من عدم الوضوح يف احلل أو احلرمة مشتبهات                  : ظاهر .           نبيّ 
  : ابتعد عنها . اتقى الشبهات م حكمها .        : ال يعل يعلمهنال 

  : احملمي . الحمى              النقص .  : أي عن لدينه
  : املعاصي . محارمه   : أي تأكل ماشيته منه .       يرتع

  
  الفوائد :

  :أقسام  ثالثةقسم النبي عليه الصالة والسالم األمور إلى  -1
    : حالل واضح ال خيفى حله . القسم األول

  كأكل اخلبز ، واملشي .
  : حرام واضح . القسم الثاني

  لغيبة .كاخلمر والزنا وا
  : مشتبه : يعين ليست بواضحة احلل أو احلرمة . القسم الثالث

  فهذه ال يعرفها كثري من الناس ، أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس .
  اد عنها ، ملاذا ؟لورع تركها واالبتعفهذه األفضل وا

  ه من النقص ، وعرضه من الكالم فيه .ألن ذلك أسلم وابرأ لدين
  ( من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ) . : ε الشبهات يقع يف احلرام لقوله أن من يقع يف -2

أي من أقدم على ما هو مشتبه عنده ، ال يدري أهو حالل أو حرام ، فإنه ال يأمن أن يكون حرامًا يف نفس األمر فيصادف 
  احلرام وهو ال يدري أنه حرام .

غنمــه وإبله حول احلمى ، أي حول املكان احملمي ، يوشك ويقرب أن يقع الذي يقع يف الشبهات بالراعي يرعى ب εشبه النيب  -3
فيه ، ألن البهائم إذا رأت األرض احملمية خمضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعــة احملميــة ، كذلك املشتبهات إذا 

 حام حوهلا العبد فإنه يصعب عليه أن مينع نفسه عنها .

 وع يف احلرام الورع واالبتعــاد عن الشبهات .من أسباب النجاة من الوق -4
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  . “ متام التقوى أن يتقي العبد ربــه ، حىت يتقيه من مثقال ذرة ” : قال أبو الدرداء
  .“ما زالت التقوى باملتقني حىت تركوا كثرياً من احلالل خمافة الوقوع باحلرام  ”:  وقال الحسن البصري

  . “ألم اتقــوا ما ال يتقى إمنا مسوا متقني ،  ”:  وقال الثوري
  فضل الورع . -5
 االحتياط براءة للدين والعرض . -6

 حكمة اهللا يف ذكر املشتبهات حىت يتبني من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس حبريص . -7

 ه الناس كلهم .أن يكون يف الشريعة ما ال يعلم أنه ال ميكن -8

 ا املعاين املعقولة .بضرب األمثال احملسوسة ليتبني ε  حسن تعليم النيب -9

ه ، ألن مدار الصالح والفساد عليه ، فإذا صلح صلح سائر اجلسد وإذا فسد فسد سائر جيب على اإلنسان أن يهتم بقلب -10
  اجلسد .

  ور ، أو ألنه خالص ما يف البدن .لتقلبه يف األم : وسمي القلب قلباً 
  :مســائل القلب 

  : جيب دعاء اهللا بإصالحه وتثبيته . أوالً 
  يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك . εوقد كان 

  ال ، ومقلب القلوب .:  εوكان قسم النيب 
  : التحذير من التساهل يف أمر القلب . ثانياً 
  من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . إصبعني( إن القلوب بني  : εقال 
  م .: ال ينفع يوم القيامة إال القلب السلي ثالثاً 

  . ]يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم  [: قال تعاىل 
  .القلب السليم : هو السامل من الشرك والبدعة واآلفات واملكروهات ، وليس فيه إال حمبة اهللا وخشيته 

  : استحباب الدعاء بسالمة القلب . رابعاً 
  اه أمحد ... ) رو يقول ( اللهم إين أسألك قلباً سليماً  εكان 

  : أهم سبب حلياة القلب االستجابة هللا ولرسوله . خامساً 
  .]إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه  لرسوليا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا ول [:قال تعاىل 

  لني القلب ذكر اهللا . أسباب: من  سادساً 
  . ]ب و أال بذكر اهللا تطمئن القل [: قال تعاىل 

  لني القلب العطف على املسكني . أسباب: ومن  سابعاً 
امسح راس اليتيم وأطعم إذا أحببت أن يلني قلبك ف( :  εيشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول  εفقد جاء رجل إىل النيب 

   ) رواه أمحد .املسكني
  : ومن أسباب رقة القلب زيارة املقابر . ثامناً 
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  ارة القبور فزوروها فإا تذكر اآلخرة ، وترق القلب ) رواه أمحد .يتكم عن زي ( كنت : εقال 
  : التحذير من قسوة القلب . تاسعاً 

  . ]ة قلوم من ذكر اهللا فويل للقاسي [: قال تعاىل 
  : إذا صلح القلب صلح اجلسد . عاشراً 

  كما يف حديث الباب .
  من أقوال السلف :
  .“ل : كثرة الكالم ، وكثرة األك قلبخصلتنا تقسيان ال ”:  قال بعض السلف

  . “ه لقلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعتالبدن إذا عري رق ، وكذلك ا ”:  وقال بعضهم
  . “ امين ، والتعلق بغري اهللا ، والشبع ، واملنمفسدات القلب : كثرة النوم ، والتم ”:  قال ابن القيم

القرآن بتدبر ، وخالء البطن ، وقيام الليل ، والتضرع بالسحر ،  راءة: ق أشياءصالح القلب خبمسة  ”:  قال بعض العلماء
  . “الل وجمالسة الصاحلني ، وأكل احل
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  عالحديث الساب

هللا ، ولكتابه ،  “قال :  قلنا : لمن ؟  . ”الدين النصيحة  “قال :  ε، أن النبي  τعن أبي رقية تميم بن أوس الداري 
   55رواه مسلم .  ”ة المسلمين وعامتهم ولرسوله ، وألئم

 ---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : كلمة يعرب ا عن إرادة اخلري للمنصوح له . النصيحة
  : حكامهم . أئمة المسلمين

  : سائر املسلمني غري احلكام . عامتهم
  

  الفوائد .
  ا اإلسالمي .ة يف ديننأمهية النصيح -1
  وللنصيحة فضائل :، ة وأا الدين فضيلة النصيح -2

  : أا مهمة الرسل . أوالً 
  . ]أبلغكم رساالت ريب وأنصح لكم  [: قال تعاىل إخباراً عن نوح 

  : أن منزلتها عظيمة . ثانياً 
  كما يف حديث الباب .

  : أا من عالمات كمال اإلميان . ثالثاً 
  دكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ) .( ال يؤمن أح : ε كما قال

  : أا من حقوق املسلم على أخيه املسلم . رابعاً 
  ( للمؤمن على املؤمن ست خصال : ... وينصح له إذا غاب أو شهد ) .:  εقال 

   ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم .النصيحة تكون هللا -3
تــرك اإلحلــاد يف صــفاته ، ووصــفه بصــفات الكمــال واجلــالل كلهــا ، : تكــون باإلميــان بــه ، ونفــي الشــريك عنــه ، و  فالنصــيحة هللا

  وتنزيهه سبحانه وتعاىل عن مجيع النقائص ، والقيام بطاعته ، واجتناب معاصيه .
: تكــون بتصــديق رســالته ، واإلميــان جبميــع مــا جــاء بــه ، وطاعتــه يف أمــره ويــه ، ونصــرته حيــاً وميتــاً ، ومعــاداة  والنصــيحة لرســوله

  ه ، ومواالة من وااله ، وإعظام حقه وتوقريه ، وإحياء طريقته وسنته ، وبث دعوته ونشر شريعته .من عادا
: تكون مبعاونتهم على احلق وطاعتهم فيه ، وأمرهم به وتذكريهم برفق ولطـف ، وإعالمهـم مبـا غفلـوا  والنصيحة ألئمة المسلمين

  وأن يدعى هلم بالصالح . عنه ، وترك اخلروج عليهم ، وتألف قلوب الناس لطاعتهم ،
ملصـاحلهم يف آخـرم ودنيـاهم ، وكـف األذى عـنهم ، وتعلـيم مـا جيهلونـه مـن ديـنهم  بإرشـادهمصيحة لعامة املسلمني : تكون والن

بــاملعروف ، وجلــب املنــافع هلــم ، وأمــرهم  ، وســد خالــم ، ودفــع املضــار عــنهم، ويعيــنهم عليــه بــالقول والفعــل ، وســرت عــورام 
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ر برفــق وإخــالص ، والشــفقة علــيهم ، وأن حيــب هلــم مــا حيــب لنفســه مــن اخلــري ، ويكــره هلــم مــا يكــره لنفســه مــن عــن املنكــ وــيهم
  املكروه .

4- من أعظم مكمالت اإلميان . اينبغي أن تسود النصيحة بني املسلمني ، فإ    
  سئل ابن املبارك : أي األعمال أفضل ؟ قال : النصح هللا .

  . “ؤمن يسرت وينصح والفاجر يهتك ويعري امل ” :  وقال الفضيل
ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصالة والصيام ، وإمنا أدرك عندنا بسخاء األنفـس ، وسـالمة الصـدور ، والنصـح  ”: وقال أيضاً 

  . “ لألمة
  . . قــال ابـــن  بشــيء كــان يف قلبــهبكــر أصــحاب رســول اهللا بصــوم وال بصــالة ، ولكــن  أبــومــا فــاق  ”:  قــال أبــو بكــر المزنــي

  . “ ة : الذي كان يف قلبه احلب هللا عز وجل والنصيحة يف خلقهعلي
ــو الــدرداء إن شــئتم ألنصــحن لكــم : إن أحــب عبــاد اهللا إىل اهللا ، الــذين حيّببــون اهللا تعــاىل إىل عبــاده ويعملــون يف  ”:  وقــال أب

  . “األرض نصحاً 
  . “ك وّدك من نصح ”:  وقال حكيم

  . “رى فإن املؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحدامها األخ ”:  بن تيميةوقال شيخ اإلسالم ا
  .لقد طبق الصحابة رضوان اهللا عليهم هذا احلديث وعملــوا به  - 5

رتي له فرساً ، فاشرتى له فرساً بثالمثائة درهم وجاء به وبصاحبه ـأن جريراً أمر مواله أن يش” :  ذكر النووي في شرح مسلم
جرير لصاحب الفرس : فرسك خري من ثالمثائة درهم ، أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ قال : ذلك إليك يا أبا فقال  لينقده الثمن ،

عبد اهللا . فقال : فرسك خري من ذلك أتبيعه خبمسمائة درهم ؟ مث مل يزل يزيد مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك 
  “ .على النصح لكل مسلم  εذلك فقال : إين بايعت رسول اهللا خري إىل أن بلغ مثامنائة درهم فاشرتاه ا . فقيل له ب

َلَقـْد َكـاَن َلُكـْم فِـيِهْم أُْسـَوٌة َحَسـَنٌة  [يف النصـح للمسـلمني يف أمـور ديـنهم ودنيـاهم ولنـا فـيهم أسـوة  εهكذا يفعـل صـحابة الرسـول 
 فَِإن َه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوَمْن يـَتَـَولاحلَِْميُد  ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو الل َه ُهَو اْلَغِين6(املمتحنة:.  ]الل (  

  اره يف أمره .ومن أعظم النصح أن ينصح ملن استش -6
  ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصــحه ) . : ε قال كما

  وكذلك النصح يف الدين .
خطبــين أبــو جهــم ومعاويــة ، قالــت لــه فاطمــة بنــت قــيس : قــد  εثبــت يف الصــحيح أن النــيب  ”:  قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

حــال اخلــاطبني للمــرأة ، فــإن  εفقــال هلــا : أمــا أبــو جهــم فرجــل ضــراب للنســاء ، وأمــا معاويــة فصــعلوك ال مــال لــه ، فبــني النــيب 
  . “ نصح املرأة يف دنياها فالنصيحة يف الدين أعظم εح يف الدين أعظم من النصح يف الدنيا ، فإذا كان النيب النص

  . النصيحة برفق وأن تكون سراً ينبغي أن تكون  -7
  . “من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه  ”:  قال الشافعي
  قال الشاعر :

  وجّنيب النصيحةَ  يف اجلماعة    تغمدين بنصحك يف انفرادي            
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    تماعهاس من التوبيِخ ال أرضى لناِس نوٌع                فإن النصَح بني ا
  الحديث الثامن 

قال :( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا  εعن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ  أن رسول اهللا 
رسول اهللا ، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم 

  )  على اهللا 
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  حىت يسلموا أو يدفعوا اجلزية .حتى يشهدوا :         .ملشركني: عبدة األوثان وا الناس: أمرين اهللا .          أمرت

: أي يعاملون بالظاهر وأما الباطن  على اهللا وحسابهم: حفظوا ومنعوا .   عصموا: يدفعوها إىل ستحقيها .      يؤتوا الزكاة
  فإىل اهللا .

  
  الفوائــد :

 وجوب مقاتلة الكفار حىت يسلموا وينطقوا بالشهادتني .  -1

  أن الواجب قتال الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وحىت ال يبقى شرك . -2
  .] كون الدين كله هللاون فتنة ويوقاتلوهـم حىت ال تك [: قال تعاىل 

  ال تكون فتنة : أي يبقى شرك ، ألن الدين ال يكون كله هللا ما دام يف األرض مشرك .
 ( أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا .. ) .:  εولقوله 

 أن أول واجب على املكلف هو النطق بالشهادتني ال النظر واالستدالل . -3

  يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ) .( فل: ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن  εوقد قال 
 عظم التوحيد وأنه سبب حلقن الدم . -4

  م إلى قسمين :وأن الجهاد ينقس، ار فضل اجلهاد يف سبيل اهللا وقتال الكف -5
  وقسم دفاع . –قسم طلب 

  العاصم للدماء من اهلدر : εبني  -6
  : النطق بالشهادتني . أوالً 

  : إقامة الصالة . نياً ثا
  : إيتاء الزكاة . ثالثاً 

فمن أظهر لنا اإلسالم وقام مبا جيب عليه  ) وحسام على اهللا( :  εأن األحكام جتري على الظاهر واهللا يتوىل السرائر لقوله  -7
  عصم دمه وماله وعومل معاملة املسلمني .

  أو الردة . –أو الزنا للمحصن  –تل ( إال حبقها ) كأن يرتكب ما يبيح دم املسلم : كالق: قوله  -8
  أمهية الصالة وأا تأيت باملرتبة الثانية بعد الشهادتني . -9
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 أمهية الزكاة ، وأا تأيت باملرتبة الثالثة بعد الصالة . -10

  الحديث التاسـع
، وما  ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ”يقول :  εسمعت رسول اهللا  :قال  τعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

( البخاري  . “أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم 
  ) 1337ومسلم  ، 7288

 ---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : النهي طلب الكف على وجه االستعالء . ما نهيتكم
  : ابتعدوا عنه . اجتنبوه

  : األمر طلب الفعل على وجه االستعالء . وما أمرتكم
  : ما قدرمت عليه . ما استطعتم

  : صار سبب اهلالك . أهلك
  : أي كثرة أسئلتهم اليت كانوا يسألوا وليس وجه شرعي . كثرة مسائلهم

  
  الفوائــد :

  : إلى قسمينوهذا النهي ينقسم ،  ε وجوب الكف عما ى عنه النيب -1
   .: ي حترمي القسم األول

  كالشرك ، وقتل النفس ، والربا ، وشرب اخلمر ، والغيبة ، والنميمة ، وغريها .
  اد عنه .فهذا جيب اجتنابه واالبتع

  : ي كراهة . القسم الثاني
  . األدلة على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحرميوذلك أن الشارع ى عن تصرفات ، لكن قامت 

  ه .فهذا األفضل اجتنابه وترك
  الشرع جيب اجتنابه واالبتعاد عنه مجلة وتفصيالً ، وال جيوز للمكلف فعل شيء منه . هأن ما ى عن -2

  فالربا جيب اجتناب قليله وكثريه .
يكم إال مـــا كـــم مـــا حـــرم علـــوقـــد فصـــل ل [ : جيـــوز فعـــل احملـــرم للضـــرورة ، ألن القاعـــدة [ ال حمـــرم مـــع الضـــرورة ] ، لقولـــه تعـــاىل -3

  . ]ليه اضطررمت إ
 ومعىن الضرورة إىل احملرم : أن ال جيد سوى هذا احملرم ، وتندفع به الضرورة . -4

  ر .: جيوز األكل من امليتة للمضط مثال
  : وما أمرنا به ينقسم إلى قسمين، على قدر االستطاعــة  εمرنا به النيب أينبغي فعل ما  -5

  اعله ويعاقب تاركه .فهذا يثاب ف ،: واجبات  القسم األول
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  كالصالة ، والزكاة ، والصيام .
  فهذه يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها . ،: مستحبات  القسم الثاني

  كالسنن الرواتب ، والسواك .
  .]ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها[، فإن مل يستطع فعلى قدر استطاعته ب على املسلم أن يؤديها كما أمر: جيفالواجبات

  يام يف الصالة الفريضة ركن ، فإذا عجز عنه اإلنسان فإنه يصلي جالساً .: الق مثال
  فاألفضل للمسلم أن حيرص عليها وأن جيتهد يف اإلكثار منها على حسب استطاعته . : وأما المستحبات

  : فاألفضل أن يصلي من الليل ولو شيئاً قليالً . الليل : قيام مثال
  ره .جيب طاعة الرسول واالنقياد ألم -6

  . ]الرسول ....  وأطيعواالذين آمنوا أطيعوا اهللا  أيهايا  [ : قال تعاىل
  واألسئلة التي هي سبب للهالك :، أن من أسباب هالك األمم كثرة مسائلهم  -7

  السؤال تعنتاً وتعمقاً . - أ 
  السؤال مبا ال فائدة منه وال حاجة له . - ب 
 السؤال على وجه االستهزاء والسخرية والعبث .  - ج 

 ع .ل يف املسائل اليت مل تقة السؤاكثر    -د 

 السؤال عما أخفاه اهللا عن خلقه حلكمة يعلمها سبحانه ، مثل السؤال عن سر القضاء والقدر ، وعن قيام الساعة . - ه 

  وأما السؤال للعلم والعمل ومبا يهم اإلنسان فهذا مطلوب وحممود .
  . ]أهل الذكر إن كنتم ال تعلمــون  فاسألوا [ : قال تعاىل

  ( نعم النساء نساء األنصار ، مل مينعهن احلياء من التفقه يف الدين ) . : εوقال 
  . “بلسان سؤول ، وقلب عقول ، وجسم غري ملول  ”وملا سئل ابن عباس ، كيف نلت العلم ؟ قال : 

  : السؤال نصف العلم . وقيل
  . “العلم خزانة ، مفتاحها املسألة  ”:  وقال الزهري
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  رالحديث العاش

إن اهللا تعالى طيب ال يقبل إال طيبًا ، وإن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به  “:  εقال : قال رسول اهللا  τعن أبي هريرة 
يا أيها الذين آمنوا كلوا من  [يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ، وقال تعالى :  [المرسلين ، فقال تعالى : 

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ،  ، ثم ذكر ]طيبات ما رزقناكم 
   1015رواه مسلم .  “ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب له ؟ 

 ---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

   ومعناه املنزه عن النقائص .اهللا أمساء: اسم من  طيب
  . وأخلصها: أي من األعمال إال أطيبها  ال يقبل إال طيباً 

  : غري الغبار لون شعره لطول سفره . أغبر
  

  الفوائد :
  اسم من أمساء اهللا وهو الطيب ، ومعناه املنزه عن العيوب والنقائص . إثبات -1
  طيب .أن اهللا ال يقبل من األعمال واألقوال واألموال إال ال -2

  في األعمال واألقوال : 
  . }إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعــه  {: قال تعاىل 

  وفي الصدقات :
  فإن اهللا يقبلها ... ) . –وال يقبل اهللا إال الطيب  –( من تصدق بعدل مترة من كسب طيب :  εقال 

 كيف يكون العمل طيباً ؟ -

  كل احلرام .وعدم أ لبإخالص العمل هللا ، وأكل احلال
  أن العمل غري الطيب ال يقبله اهللا . -3
  وجوب اتباع الرسل . -4
  األمر باألكل من الطيبات . -5

  . ]كلوا من طيبات ما رزقناكم   [ : قال تعاىل
  . ]يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكــم  [قال تعاىل : و 

  . ]يه كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغـــوا ف  [ : وقال سبحانه
  احلث على العمل الصاحل . -6

  والعمل الصالح أمر اهللا وحث عليه .
  . ]وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ..  [قال تعاىل : 
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  والعمل الصالح هو الذي يدخل مع اإلنسان في قبره .
  .متفق عليه ، يرجع أهله وماله ويبقى عمله )  جع اثنان ويبقى واحدت ثالثة : أهله وماله وعمله ، فري ( يتبع املي:  εقال 

  والعمل الصالح هو الحسب الحقيقي .
  ( من بطأ به عمله مل يسرع به نسبــه ) رواه مسلم .:  εقال 

  والعمل الصالح هو ما يتمناه المحتضر .
  . ]عمل صاحلاً فيما تركت .. أحىت إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون لعلي  [قال تعاىل : 

  ويتمناه أيضاً أهل النار .
  . ]وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحلاً غري الذي كنا نعمل  [قال تعاىل : 

  أن شكر النعم يكون بالقول والعمل ، وليس بالقول فقط . -7
أفـال أكـون  يقوم الليل حىت تتفطر قدماه ، فتقول له عائشـة : قـد غفـر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر ؟ فيقـول : εوقد كان 

  عبداً شكوراً .
  : في هذا الحديث ذكر بعض أسباب إجابة الدعاء -8

  طول السفر :
  ت : ... وذكر منها : دعوة املسافر ) .با( ثالث دعوات مستجا : ε وقد قال

  ث األغبر .األشع
  ( رب أشعث مدفوع باألبواب لو أقسم على اهللا ألبــره ) .:  εوقال 

  رفع اليدين .
  هللا ليستحي من عبده إذا رفع يديه إىل السماء أن يردمها صفراً ) .( إن ا:  εقال 

  ذكر يف احلديث مانعاً من موانع إجابة الدعاء وهو أكل احلرام . -9
 ( يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ) .:  εوقد قال 

  وهو ينقسم إلى قسمين :، إثبات علو اهللا  - 10
  أهل القبلة . ة : وهذا متفق عليه بني مجيع: علو صف األول

  فصفات اهللا كلها عليا وحسىن .
  : علو ذات . وهذا متفق عليه عند أهل السنة . الثاني

  :   واإلمجاعوقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
  . ]وهو العلي العظيم  [قال تعاىل : 

  . ]وهو العلي الكبري  [وقال تعاىل : 
  . ]خيافون رم من فوقهم  [وقال تعاىل : 
  . ]وهو القاهر فوق عباده  [:  وقال سبحانه

  . ]إليه يصعد الكلم الطيب  [وقال سبحانه: 



 31

  . ]إنا حنن نزلنا الذكر ...  [: وقال سبحانه 
  ( أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء ) .:  εوقال 

   الحديث الحادي عشر 
  :  εمــن رســول اهللا  تظــحف قـال : –وريحانتــه  εســبط رســول اهللا  –عـن أبــي محمــد الحســن بـن علــي بــن أبــي طالـب 

  رواه الترمذي والنسائي . ) .ة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبدع ما يريبك إلى ما ال يريبك ، ( 
 ---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : السبط هو ولد الولد سواء ذكراً أو أنثى . سبط

  : اترك . دع
  أي ما تشك فيه وال تطمئن إليه . : ما يريبك

  : أي إىل الشيء الذي ال ريب فيه . إلى ما ال يريبك
  

  الفوائد :
ة كوك واألوهـام املانعـشـهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، واصل يف الورع الذي عليه مدار اليقني ، ومنج مـن ظلـم ال -1

  من نور اليقني .
 : للورع فضائل -2

  رباء العرض والدين .: أنه سبب الست أوالً 
  ( من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضــه ) .: كما يف حديث 

  : أنه خري خصال الدين : ثانياً 
  ( وخري دينكم الورع ) رواه احلاكم . : ε قال
  : من عالمات العبادة . ثالثاً 
  ( كن ورعاً تكن أعبد الناس ) رواه الرتمذي .:  εقال 
  وخلقه . ε نيب: أنه من هدي ال رابعاً 

  أن تكون من الصدقــة ألكلتها ) متفق عليه . أخافوجد مترة يف الطريق فقال : لوال أين  ε ( أن النيب: عن أنس 
  : أنه سبب للنجاة . خامساً 

  كما يف حديث الباب ( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ) .
  من أقوال السلف في الورع :

  . “ قني حىت تركوا كثرياً من احلالل خمافة احلرامما زالت التقوى باملت ”:  قال الحسن
  . “ما من شيء أهون من الورع ، إذا رابك شيء فدعــه  ”:  وقال حسان بن أبي سنان

  . “كنا نرتك تسعــة أعشار احلالل خمافة أن نقع يف احلرام  ”:  وقال عمر
  . “توعب كل ما قيل يف جتنب الشبهــات لو تأمل احلذاق يف هذا احلديث لتيقنوا أنه قد اس ”:  وقال العسكري
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  . “الورع من قواعد الدين  ”:  وقال شيخ اإلسالم
  . “ترك فلس من حرام أفضل من مائة ألف فلس أتصدق ا  ”:  وقال ابن المبارك

  ات .فضل اتقاء الشبه -3
 : فضائل الصدق . فضل الصدق وأنه سبب للطمأنينة -4

  ة .: أنه سبب للطمأنين أوالً 
  ( فإن الصدق طمأنينة ) .: ديث الباب كما يف ح

  : هو املميز بني املؤمن واملنافق . ثانياً 
  ( آية املنافق ثالث : ... وإذا حدث كذب ... ) .:  εقال 
  : ال ينفع يوم القيامة إال الصدق : ثالثاً 

  . ]هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم  [ : قال تعاىل
  : الصدق أصل كل بر . رابعاً 
  ن الصدق يهدي إىل الرب ) متفق عليه .( إ:  εقال 

  ن جماهدة النفس على حتري الصدق توصلها إىل مرتبة الصديقية .أ:  خامساً 
  ( .. وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً ) .:  εقال 

  فائدة :
  والصدق يشمل :
  [ أن تكون خالصة هللا ] .الصدق يف النية و  –والصدق يف األعمال  –الصدق يف األقوال 

  . “احلسنات ومجاعها ، والكذب أساس السيئات ونظامها  أساسوالصدق  ”:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  عالمات الصدق :

  : أنه يورث السكينة والطمأنينــة . أوالً 
  : الزهد يف الدنيا والتأهب للقاء اهللا . ثانياً 
  ق ال حيمل يف قلبه غشاً للمسلمني وال شراً .: سالمة القلب ، فان املؤمن الصاد ثالثاً 
  : الزهد يف ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك . رابعاً 

  . “ ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء إال كما جيتمع املاء والنار ”:  قال ابن القيم
  بإصالح النفس عن غريها . واالنشغال: الشعور بالتقصري  خامساً 
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   الحديث الثاني عشر 
رواه الترمــذي وابــن ماجــه بإســناد  . ه )( مــن حســن إســالم المــرء تركــه مــا ال يعنيــ:  εعــن أبــي هريــرة . قــال : قــال رســول اهللا 

  صحيح 
 ---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : أي من كمال ومجال . من حسن

  استسالمه وانقياده .: أي  إسالم المرء
  : يشمل األقوال واألعمال . تركه

  ه ويهتم به .: أي ما ال تتعلق به عنايت ما ال يعنيه
  

  الفوائد :
  ن .أن الدين اإلسالمي كله حماس -1
 ه من أقوال أو أعمال .ه يف دنياه وآخرتأن من حسن وكمال إميان اإلنسان تركه ما ال يهم -2

واطالعـه عليـه د اهللا عن استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب اهللا منـه فمن عب ”قال ابن رجب رحمه اهللا : 
ه فيـه ، فإنـه يتولـد مـن هـذين املقـامني يف اإلسـالم ، ويشـتغل مبـا يعنيـ همن ذلك أن يـرتك كـل مـا ال يعنيـ ولزم، فقد حسن إسالمه 

 . “ منه ىياالستحياء من اهللا ، وترك كل ما يستح

 ه .حيرص على حتسني إسالم للمسلم أنينبغي  -3

 ه يدل على أن إسالمه ليس حبسن .أن عدم ترك اإلنسان ملا ال يعني -4

كلمـة تكلـم ـا ، وأن أنفاسـه رأس ه ، وأنـه مسـؤول عـن كـل  عـين أن يعلـم أن املـوت بـني يديـعـالج تـرك مـا ال ي ”:  قال الغزالـي
ه خسـران مبـني فإمهالـه وتضـييعه فيمـا ال يعنيـ احلـور العـني ،يقـدر علـى أن يقتـنص _ أي يصـطاد _ ـا ه ماله ، وأن لسـانه شـبكت

“ .  
  . “ه بد أن جيعل شغله فيما ال يعنية إعراض اهللا عن العمن عالم ”:  وقال الحسن

  . “ه خذالن من اهللا تعاىل كالم العبد فيما ال يعني ”:  وقال معروف الكرخي
م أنـك قـد تكلمـت فيمـا ال بـدنك ، وحرمانـاً يف رزقـك ، فـاعلفاً يف إذا رأيت قساوة يف قلبـك ، وضـع ”:  وقال مالك بن دينار

  . “يعنيك 
  . “ ما بلغ بك ما نرى ؟ قال : صدق احلديث ، وأداء األمانة ، وترك ما ال يعنيين ”:  وقيل للقمان

  . “ة فيما ال يعين أفضل من صوم يوم ترك كلم ”:  وقال يونس بن عبيد
  . “العقل : جمالسة العلماء ، وجمالسة الصاحلني ، وترك الكالم فيما ال يعين  ثالثة تزيد يف ”:  وقال الشافعي
 . “ه قلبه فليرتك الكالم فيما ال يعنيمن أراد أن ينور اهللا  ” وقال أيضاً :
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 : يعني المسلمال نماذج مما  -5

 حفظ اللسان من لغو الكالم ومما ال فائدة فيه . -

  . “مسع اهللا لك ، وإذا سكت فاذكر نظره إليه  إذا تكلمت فاذكر ”:  قال بعض العارفين 
  . “من عّد كالمه من عمله ، قّل كالمه إال فيما يعنيــــه  ”:  وقال عمر بن عبد العزيز

ال خـري يف كثـري مـن جنـواهم إال مـن أمـر بصـدقة أو معـروف أو  [: وقد نفى اهللا اخلري عن كثري مما يتناجى بـه النـاس بيـنهم ، فقـال 
 . ]لناس إصالح بني ا

  أنواع اللهو واللعب اليت تصد عن ذكر اهللا . -
 ال .من اهلوايات املضيعة للوقت واملكثري  -

 بالطرق احملرمــة . الغرائزقراءة القصص والروايات واملقاالت الرديئة اليت تثري  -

عروف والنهـي عـن املنكـر التدخل يف خصوصيات اآلخرين وشؤوم مما ال يصـادم الشـريعة اإلسـالمية ، ولـيس جمـاالً لألمـر بـامل -
. 

  إىل مستويات مل يعرفها العامل من قبل . االجتماعيةت حيام لسلف حدود السؤال والتدخل ، ارتقوملا عرف ا
  كيــــف وجـــــدت أهلـــــك   ســـــألهه اجلميلـــــة الفقيهــــة مـــــن تلميــــذه الفقـــــري ، مث ملــــا زوج ابنتـــــ –رمحـــــه اهللا  –فهــــذا ســـــعيد بــــن املســـــيب 

  لى ما حيب الصديق ويكره العدو ، ومل يتدخل سعيد أكثر من ذلك .[ سؤال عام ] فقال : خبري ع
  والتدخل في شؤون الغير له أحوال :

  مثل التدخل لتغيري املنكر ، ويأمث لو مل يتدخل وهو يستطيع . يكون واجباً :
  مثل التدخل لتحسني وضع أخيك يف طريقة كالمه مثالً . يكون مستحبًا :

  هل سافر أم ال . كسؤال إنسان  : ويكون مباحاً 
  مثل سؤال رجل يتحرج يف اجلواب يف أمر خاص به . ويكون مكروهاً :

  مثل التجسس على املسلم . : ويكون محرماً 
  ه .نشغل مبا يعنيه وينفعينبغي للمسلم أن ي -6
 ل الصاحل .اغتنام احلياة بالعم -7

 ص .أن اإلميان يزيد وينق -8
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  ث الثالث عشرالحدي

  : ( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ) .  εقال رسول اهللا قال :   τوعن أنس 
 ---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : من اخلري . ما يحب لنفسه: اإلميان الكامل .       ال يؤمن أحدكم

  
  الفوائد : 

 ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري .من عالمات اإلميان الكامل أن حيب اإلنسان  -1

نعم ، قال : فأحب ألخيك ما : ( أحتب اجلنـة ؟ قلت :  εوقد جاء يف احلديث عن يزيد بن أسد : قال : قال يل رسول اهللا 
 ب لنفسك ) رواه أمحد .حت

  أمثلة :
ك ما أحب لنفسي ، ال تأمرن على يا أبا ذر إين أراك ضعيفًا وإين أحب ل( :  εعن أيب ذر . قال : قال يل رسول اهللا  -

  اثنني ، وال تولني على اثنني ) رواه مسلم .
  . “حيب هذا لكل ضعيف  εوإمنا اه عن ذلك ملا رأى من ضعفه وهو  ”:  قال ابن رجب
  . “وا هذا العلم ومل ينسب إّيل منه شيء وددت أن الناس تعلم ”:  قال الشافعي

   للناس .ه اخلريفقوله [ وددت ] دليل على حمبت
  . “م من كتاب اهللا فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلة إين ألمر على اآلي ”:  قال ابن عباس

رة فيهرب إىل دور ع الفأر صوت اهلاقتين هرة ، فقال : أخشى أن يسمه ، فقيل له : ي أن بعضهم شكا كثرة الفأر يف بيتوحك
 ي .ه لنفساجلريان فأكون قد أحببُت هلم ما ال أحب

 ويف كالم بعضهم : ارَض للناس ما لنفسك ترضى .

إذا كرهت شيئاً  حلم الناس ، ممن تعلمت احللم ؟ قال : من نفسي ، قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : كنتأقيل لألحنف وكان 
 ل بأحد مثله .من غريي مل أفع

  وأيضاً يكره ألخيه ما يكره لنفسه من الشر . -2
 من اإلميان الكامل .أن من كره ألخيه اخلري فليس مبؤ  -3

  :  εاملؤمن مع املؤمن كالنفس الواحدة ، فيحب هلا ما حيب لنفسه من حيث أا نفس واحدة ، كقوله  -4
 ( املسلمون كاجلسد الواحد ) .

احلث على التواضع وحماسن األخالق ، حيث حببه ألخيه اخلري كما حيب لنفسه دليل على تواضعه ، وأنه ال حيب أن يكون  -5
  ريه .أفضل من غ

 احلث على ترك البغضاء والغل . -6
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 الرتغيب يف حمبة املسلمني بعضهم بعضاً وائتالفهم ، ألن ذلك يؤدي إىل التعاضد والتناصر . -7

 احلرص على األعمال اليت تؤدي إىل زيادة اإلميان كحب اخلري للمسلمني . -8

 ني .التحذير من األعمال اليت تؤدي إىل نقصان اإلميان كعدم حمبة اخلري للمسلم -9

 ة .ذم األنانية واحلسد والكراهي -10

11- ع اإلسالمي ، ويؤدي أيضاً إىل متاسكــه تمالعمل مبضمون احلديث يؤدي إىل نشر احملبة بني أفراد ا. 
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  الحديث الرابع عشر
 وأني رسول اهللا إال ( ال يحل دم امرىء مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا : ε عن أبي مسعود . قال : قال رسول اهللا

  بإحدى ثالث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
 ---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  أي حيرم . ال يحل :

  ًال أو امرأة .: هو احملصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف يف نكاح سواء كان رج الثيب
  : املراد به القصاص ، أي إذا قتل إنسان إنساناً عمداً قتل به بالشروط املعروفة . النفس بالنفس

  : املراد املرتد . التارك لدينه
  

  الفوائد :
  : وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريم ذلكحترمي قتل املسلم بغري حق ،  -1

  : لعنه اهللا وغضب عليه وله عذاب أليم . أوالً 
  . ]ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً  [ : ل تعاىلقا

  : القتل من املوبقات . ثانياً 
  ( اجتنبوا السبع املوبقات : .. وذكر منها : وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ) . : εقال رسول اهللا 

  ساً بغري حق فكأمنا قتل مجيع الناس .: أن من قتل نف ثالثاً 
  . ]ومن قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً  [: قال تعاىل 

  : هو أعظم ذنب بعد الشرك . رابعاً 
ة أن قال : مث أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشي ،أن جتعل هللا نداً وهو خلقك ( فقال : الذنب أعظم ؟  أي εوقد سئل النيب 

  يطعم معك ) متفق عليه .
  : أن قتل املؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا . خامساً 

  ( لقتل مؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا ) رواه النسائي . : εقال 
 : في إحدى هذه األمور الثالثةيقتل المسلم  -2

  أوالً : الزاني المتزوج بنكاح صحيح .
  ما ثبت بذلك األحاديث الكثرية .وطريقة قتله : الرجم حىت املوت ك

  الغامدية ملا زنت . εفقد رجم النيب 
  ورجم ماعز ملا اعرتف بالزنا .
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  ( واْغد يا أنْيس إىل امرأة هذا ، فإن اعرتفت فارمجهــا ) . : εوقال 
  

  ثانياً : قتل العمد .
  فقد أمجع املسلمون على أن من قتل مسلماً عمداً استحق القتل .

  . ]وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس  [ :لقوله تعاىل 
  . ]ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب  [: وقال تعاىل 

  ويقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو املقتول ذكراً أم أنثى .
  يسقط القصاص إذا عفا أولياء املقتول .

  يستثنى من القصاص :
  ه عند مجهور العلماء .: الوالد إذا قتل ولده ، فإنه ال يقتل ب أوالً 

  ( ال يقتل والد بولده ) رواه الرتمذي . :  εلقوله 
  : املسلم إذا قتل كافراً . ثانياً 

  ر ) متفق عليه .( ال يقتل مسلم بكاف : εلقوله 
  : احلر إذا قتل عبداً فإنه ال يقتل ، عند مجهور العلماء . ثالثاً 

  المرتد يقتل .
  حلديث الباب .

  وه ) رواه البخاري .بدل دينه فاقتل( من  : εولقوله 
  ل .يستتاب فإن تاب وإال قت -
 ال فرق بني الرجل واملرأة ، فإذا ارتدت املرأة وجب قتلها . -

  يقتل املسلم يف غري هذه األمور الثالثة : -3
  وتارك الصالة على قول بعض العلماء . –ر والساح –كاللوطي على قول بعض العلماء 

  والردة . –والقتل  –الزنا :  وهية ، حترمي هذه األشياء الثالث -4
 أن قتل القاتل والزاين بعد إحصانه واملرتد فيه مصاحل عامة ، من حفظ النفوس واألنساب واألديان . -5

أن من أتى بالشهادتني وأتى مبا تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما فهو املسلم ، حمّرم الدم واملال والعرض ، له ما للمسلمني وعليه  -6
 . ما عليهم

 .ال بد يف صحة إسالم املرء من النطق بالشهادتني  -7

 جم ، فقد جاء النص أن حده اجللد والتغريب .دليل على أن البكر ليس حده الر )  الثيب الزاين( قوله :  -8
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  الحديث الخامس عشر
من ومن كان يؤ ليصمت ،  فيقل خيرًا أو: ( من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  εقال : قال رسول اهللا   τوعن أبي هريرة 

  ) . اليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا و  باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ،
 ----------------------------------  

  معاني الكلمات :
  يوم بعده . : أي يوم القيامة ومسي بذلك ألنه ال اليوم اآلخر: ليسكت .   ليصمت:  أي إمياناً كامالً .     من كان يؤمن

  
  الفوائـــد :

  : أن الكالم الصادر من اإلنسان ينقسم إلى أقسام -1
  : أن يكون خرياً ، فإنه يقوله بعد تفكر وتأمل . األول
  : أن يكون شراً ، فإنه ال يقوله . الثاني
  : أن يكون مباحاً ، فالصمت أفضل ، ألنه قد جير الكالم املباح إىل حرام . الثالث

  ان باهللا واليوم اآلخر أن يقول خرياً أو ليسكت .من عالمات اإلمي -2
  : ( ... وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم ) .  εانه ، فإنه كما قال ينبغي على العبد مراقبة لس -3

  “ .رحم اهللا عبداً قال خرياً فغنم ، أو سكت عن شر فسلم ” : قال ابن عباس 
 احلث على إكرام اجلار . -4

 ة :: اجلريان ثالث العلماء قال

  : جار قريب مسلم ، فهذا له حق اجلوار والقرابــة واإلســالم . األول
  فهذا له حق اجلوار واإلســـالم . ،: جار مسلم غري قريب  الثاني
  : جار كافر ، فهذا له حق اجلوار ، وإن كان قريباً فله حق القرابة أيضاً . الثالث

  :أثار وفضائل حسن الجوار 
  : الوصية باإلحسان إليه . أوالً 
  : ( ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه ) . εقال 
  . : أن حسن اجلوار يطول يف العمر ثانياً 
   رواه أمحد : ( حسن األخالق وحسن اجلوار يزيدان يف األعمار ) .  εقال 
  . : اجلار الصاحل من السعادة ثالثاً 
   رواه ابن حبان : اجلار الصاحل ، .. ) .  وذكر منهاعادة : ........ : ( أربع من الس εقال 
  : األمر بتعاهد اجلريان بالطعام . رابعاً 
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    رواه مسلم: ( يا أبا ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جريانك ) .  εقال 
  

  ذاء الجار :آثار إي
  : أن إيذاء اجلار ليس من اإلميان . أوالً 

  هللا ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه ) .حلديث : ( وا
  : أن عدم إيذاء اجلار من اإلميان . ثانياً 
    متفق عليهفال يؤذ جاره ) .  اآلخر : ( من كان يؤمن باهللا واليوم εقال 
  . : أن أذى اجلار سبب يف دخول النار ثالثاً 

صالا وصيامها غري أا تؤذي جرياا بلساا ؟ قال :  عن أيب هريرة . قال ( قال رجل : يا رسول اهللا ! إن فالنــة تكثر من
   رواه أمحد هي يف النار ) . 

 .إكرام الضيف  احلث على -5

  وقد اختلف العلماء في حكم الضيافة : 
  القول األول : أنها واجبة .

  وبه قال الليث مطلقاً .
 εحبديث عقبة بن عامر قال : قال رسول اهللا واحتج حبديث : ( ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ) و  ”:  قال النووي

  رواه البخاري .  “: ( إن نزلتم بقوم فأمر لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن مل تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ) 
  القول الثاني : واجب في حق أهل البوادي دون القرى .

  . “وخصه أمحد بأهل البوادي دون القرى  ”:  قال ابن حجر
  . “وقد جاء يف حديث : ( الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل املدر ) لكنه حديث موضوع  ”:  لنوويقال ا
  . “وألن املسافر جيد يف احلضر املنازل يف الفنادق ومواضع النزول  ”:  قال

  : أا سنة مؤكدة غري واجبة . القول الثالث
  . “وهو قول عامة الفقهاء  ”قال النووي : 

  . “وقال اجلمهور الضيافة سنة مؤكدة  ”:  حجروقال ابن 
  وأجاب اجلمهور عن حديث عقبة :

 محله على املضطرين . -1

 أن ذلك كان يف أول اإلسالم إذ كانت املواساة واجبة . -2

  ورجح هذا النووي .
 أن هذا خاص بالعمال املبعوثني ملقتضى الصدقات من جهة اإلمام . -3

 أن هذا خاص بأهل الذمة . -4

  : ( فليكرم ... ) . εا واجبة ، ألمر النبي ح أنهوالراج
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( من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا : وما جائزته ؟ قال :  εوجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة ، لقوله  -6
  رواه مسلم يوم وليلة ) . 

  الحديث السادس عشر
  .رواه البخاري ال تغضب ، فردد مرارًا ، قال : ال تغضب )  أوصني ، قال : εعن أبي هريرة . ( أن رجًال قال للنبي 

 ---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : أي اعهد يل بوصية جامعة . أوصني
  : الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم فيغلي القلب .  ال تغضب

  
  الفوائد :

  السؤال والفائدة .حرص الصحابة على  -1
 التحذير من الغضب . -2

 : ورعالج الغضب يكون بأم -3

  : االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم . أوالً 
: إين  εه ، فقـال رسـول اهللا أحـدمها حتمـر عينـاه وتنـتفخ أودافجعـل  εعن سـليمان بـن صـرد قـال ( اسـتب رجـالن عنـد النـيب 

  باهللا من الشيطان الرجيم ) متفق عليه . د ، أعوذلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي جيألعلم ك
  : تغيري اهليئة . ثانياً 

ع فـإن ذهـب عنـه الغضـب وإال فليضـطج ( إذا غضـب أحـدكم وهـو قـائم فلـيجلس ، : εعن أيب ذر . قال : قـال رسـول اهللا 
  ) رواه أبو داود .

  : الوضوء . ثالثاً 
ــــار إن(  : εقــــال  ــــق مــــن الن ــــإذا غضــــب أحــــدكم  الغضــــب مــــن الشــــيطان ، وإن الشــــيطان خل ــــار باملــــاء ، ف   ، وإمنــــا تطفــــأ الن

  فليتوضأ ) رواه أبو داود .
  : السكوت . رابعاً 

ت ا غضـبت فاسـكت ، وإذا غضـبت فاسـك( علموا وبشرو ا ، وإذا غضبت فاسـكت ، وإذ : εعن ابن عباس . قال : قال 
  ) رواه أمحد .

  : من كتم غضبه فله اجلنة . خامساً 
  ة ) .احلديث ( ... ال تغضب ولك اجلن لطرباين هلذافقد جاء يف رواية عند ا

  : معرفة فضل من كتم غيظه . سادساً 
  . ]... والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني  [ : قال تعاىل

  الذي ميلك نفسه عند الغضب ) متفق عليه .س الشديد بالصرعة ، ولكن الشديد ( لي : εوقال 
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   رواه ابن ماجه ع عبد جرعة أفضل عند اهللا من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه اهللا تبارك وتعاىل ) ( ما جتر  : εوقال 
  
  

  : الغضب ينقسم إلى قسمين -4
  كما يف حديث الباب .  ε: مذموم ، وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النيب  القسم األول
  : وهو حممود ، ما كان هللا وللحق . القسم الثاني
  لنفسه إال أن تنتهك حرمات اهللا ) متفق عليه . ε( وما انتقم رسول اهللا  قالت عائشة

 قوله : ال تغضب يتضمن أمرين : ”  : قال الشيخ السعدي رحمه اهللا -5

  : األمر بفعل األسباب والتمرن على حسن اخللق واحللم والصرب . أحدهما
ده ، ولكنـه يـتمكن بـاً ال يـتمكن اإلنسـان مـن دفعـه ور ه ، فـإن الغضـب غال_ بعد الغضب _ أن ال ينفذ غضـب : األمر الثاني

  . “ذه من عدم تنفي
  : نماذج من كتم الغيظ وعدم الغضب -6

، ه إليهــاحكـي أن جاريـة تصــب املـاء لعلــي بـن احلســني ، فسـقط اإلبريــق مـن يـدها علــى وجهـه فشــجه ، أي جرحـه ، فرفــع رأسـ -
قـال هلــا :  }والعـافني عــن النـاس  {ا : قـد كظمـت غيظــي ، قالـت : فقـال هلــ }والكــاظمني الغـيظ  {فقالـت لـه : إن اهللا يقـول : 
  واهللا حيب احملسنني ، قال : اذهيب فأنت حرة لوجه اهللا .  {قد عفوت عنك ، قالت : 

رجــالً قــال لعمــر : إنــك ال تقضــي بالعــدل ، وال تعطــي احلــق . فغضــب وامحــر وجهــه ، قيــل لــه : يــا أمــري املــؤمنني ، أمل  نروي أ -
وهـــذا جاهـــل ، فقـــال : صـــدقت ، فكأمنـــا كـــان نـــاراً  }خـــذ العفـــو وأمـــر بـــالعرف وأعـــرض عـــن اجلـــاهلني  {ن اهللا يقـــول : تســـمع أ

 فأطفئت .

، يعـين : إبلـيس ، مث وحكي أن الفضيل بن عياض كان إذا قيل له : إن فالناً يقع يف عرضـك ، يقـول : واهللا ألغـيظن مـن أمـره  -
  يل ، وإن كان كاذباً فاغفر له .يقول : اللهم إن كان صادقاً فاغفر 
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  الحديث السابع عشر .
قال ( إن اهللا كتـب اإلحسـان علـى كـل شـيء ، فـإذا قتلـتم فأحسـنوا القتلـة ،  εعن أبي يعلى سداد بن أوس عن النبي 

  ه ) رواه مسلم .يحّد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحتة ، ولالذبحوإذا ذبحتم فأحسنوا 
------------- --------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : فرض . كتب

  : أي يف كل شيء تعملونه . اإلحسان على كل شيء
  : أي أردمت قتل من جيوز قتله . فإذا قتلتم

  : أي هيئة القتل ، وإحساا : اختيار أسهل الطرق وأخفها إيالماً . فأحسنوا القتلة
  مت ذبح ما حيل ذحبه من احليوان .: أي أرد وإذا ذبحتم

  : أي هيئة الذبح ، بأن يكون بسكني حادة ، وأن يعجل إمرارها .فأحسنوا الذبحة 
  : أي ليسن . وليحد
  : أي السكني . شفرته

  
  الفوائد :

  األمر باإلحسان يف كل شيء .  -1
  .]وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني  [ : كما قال تعاىل

  . ]يأمر بالعدل واإلحسان إن اهللا  [: وقال تعاىل 
  وهذا األمر باإلحسان قد يكون واجباً : كاإلحسان إىل الوالدين واألرحام .

  وقد يكون مستحباً : كصدقة التطوع .
ت احملَسـن إلـيهم ، وحقهـم ومقـامهم، ع من أي نـوع كـان ألي خملـوق يكـون ، ولكنـه يتفـاوت بتفـاو اإلحسان هو بذل مجيع املناف -2

  . ه ، والسبب الداعي إىل ذلك عه ، وحبسب إميان احملسن وإخالص، وعظيم نفعظم موقعهوحبسب اإلحسان ، و 
 مثاًال لإلحسان : εذكر النيب  -3

  .: اإلحسان بالقتــل  أوالً 
شيئاً يباح قتله فأحسن القتلة ، فلو أن شخصاً آذاه كلب من الكـالب وأراد أن يقتلـه ، فهنـاك طـرق لقتلـه ، لكـن  فإذا قتلت
  تار أسهلها وأيسرها كالصعق الكهربائي .عليه أن خي

  أيضاً من استحق القتل ، قتل بضرب عنقه بالسيف من دون متثيل .
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  : اإلحسان بالذبح : ثانياً 
  .ه املشروع ومن ذلك وذلك بأن نذحبها على الوج

  ا بآلة كالة [ أي ليست جبيدة ] .للذبيحة . فال جيوز أن يذحبه أسهلحد الشفرة ألن ذلك 
  .الشفار ، وأن توارى عن البهائم  أمر أن حتد ε ة ، ألن النيبالشفرة أمام الذبيح وال حيد

  ة .وجوب إراحة الذبيح -4
 من أجل أنواع اإلحسان : اإلحسان إىل من أساء إليك بقول أو فعل . -5

ويل محــيم ، ومــا وال تســتوي احلســنة وال الســيئة ، ادفــع بــاليت هــي أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه  [ : قــال تعــاىل
  . ]يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم 

  : فضائل اإلحسان -6
  أحسن إىل الناس أحسن اهللا إليه . من : أن أوالً 

  . ]هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  [ : قال تعاىل
  : هلم يف الدنيا حسنة . ثانياً 

  . ]للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنــة  [: قال تعاىل 
  : رمحة اهللا قريبة من احملسنني . ثالثاً 

  . ]إن رمحت اهللا قريب من احملسنني  [ : قال تعاىل
  : هلم اجلنة ونعيمها . رابعاً 

  . ]للذين أحسنوا احلسىن وزيادة  [ : قال تعاىل
  : تبشري احملسنني . خامساً 

  . ]وبشر احملسنني  [: قال تعاىل 
  : أن اهللا معهم . سادساً 

  . ]ع احملسنني وإن اهللا مل [ :قال تعاىل 
  : إن اهللا حيب احملسنني . سابعاً 

  . ]( وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني : قال تعاىل 
  : إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني . ثامناً 

  . ]إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني  [: قال تعاىل 
  : اإلحسان سبب يف دخول اجلنة . تاسعاً 

  . ]ا أتاهم رم إم كانوا قبل ذلك حمسنني .. آخذين م [ : قال تعاىل
  : الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا . عاشراً 

  . ].. أو تقول حني ترى العذاب لو أن يل كرة فأكــون من احملسنني  [ : قال تعاىل
  وان .احلث والرمحة والشفقة باحلي -7
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  ( والشاة إن رمحتها رمحك اهللا ) . : εوقد قال 
  النهي عن املثلة باإلنسان بعد قتله . -8
 ات .حسن التعامل مع املخلوق -9

  الحديث الثامن عشر
قـال ( اتـق اهللا حيثمـا كنـت ، وأتبــع  εعـن أبـي ذر جنـدب بـن جنـادة وأبـي عبـد الـرحمن معــاذ بـن جبـل عـن رسـول اهللا 

  السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن ) رواه الترمذي وقال حديث حسن .
- --------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : أي اجعل بينك وبني عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه . اتق اهللا

  : أي يف أي مكان وأي زمان كنت فيه . حيثما كنت
  : أي عامل الناس . خالق الناس

  ئل وترك القبائح .فعل الفضا اخللق احلسن هو بخلق حسن :
  

  الفوائد :
  وجوب تقوى اهللا عز وجل لقوله : اتق اهللا . -1

  ه .وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي: أن جتعل بينك وبني عذاب اهللا  والتقوى
القليـل ، واالسـتعداد ليـوم ة بوف مـن اجلليـل ، والعمـل بالتنزيـل ، والقناعـهي اخلـ ”وقد سئل عن التقوى فقال :  وقال علي :

  . “ للرحيا
  وقال بعضهم : تقوى اهللا تعاىل أال يراك حيث اك وال يفقدك حيث أمرك .

  وجوب تقوى اهللا يف السر والعلن لقوله : اتق اهللا حيثما كنت ، حيث يراه الناس وحيث ال يرونه . -2
  ( أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ) .: يقول يف دعائه  εوكان النيب 

  .) : خشية اهللا يف السر والعلن، وذكر منها( ثالث منجيات εشهادة من املنجيات ، كما قال وخشية اهللا يف الغيب وال
  . “ أعز ثالثة : اجلود من قلة ، والورع يف خلوة ، وكلمة احلق عند من يرجى أو خياف ”:  وقال الشافعي

  وكان اإلمام أحمد ينشد :
  علّي رقيب .قل ولكْن  إذا ما خلوت الدهر يوماً فال تقل                خلوتُ 

  وال أن ما خيفى عليه يغيـُب .غفُل ساعًة                  وال حتسبــّن اهللاَ ي
اء اهللا ميـــان ، ولـــه تـــأثري عظـــيم يف إلقـــة كمـــال اإلعالمـــ وويف اجلملـــة ، فتقـــوى اهللا يف الســـر هـــ ”قـــال ابـــن رجـــب رحمـــه اهللا :

  .   “ه الثناء يف قلوب املؤمنني حبلصا
  : ت التقوىفضائل وثمرا -3

  : أا سبب لتيسري األمور . أوالً 
  .]ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراً  [: قال تعاىل 
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  : أا سبب إلكرام اهللا . ثانياً 
  . ]إن أكرمكم عند اهللا أتقاكــم  [ : قال تعاىل

  : العاقبة ألهل التقوى . ثالثاً 
  . ]والعاقبة للمتقني  [ : قال تعاىل

  ب يف دخول اجلنة .: أا سب رابعاً 
  . ]وأزلفت اجلنة للمتقني  [: قال تعاىل 

  : أا سبب لتكفري السيئات . خامساً 
  . ]ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً  [ : قال تعاىل

  : أا سبب حلصول البشرى هلم . سادساً 
  . ]ا الذين آمنوا وكانوا يتقون هلم البشرى يف احلياة الدني [: قال تعاىل 

  : أا سبب للفوز واهلداية . سابعاً 
  . ]زون اهللا ويتقه فأولئك هم الفائومن يطع اهللا ورسوله وخيش  [ : قال تعاىل

  : أا سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناً 
  . ]مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثياً  [ : قال تعاىل

  اء واألرض .: أا سبب لتفتيح الربكات من السم تاسعاً 
  . ]ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض  [ : قال تعاىل

  خروج من املأزق .ل: أا سبب ل عاشراً 
  . ]ب رجاً ويرزقــه من حيث ال حيتسومن يتق اهللا جيعل له خم [ : تعاىلقال 

  : أا سبب حملبة اهللا . الحادي عشر
  . ]اهللا حيب املتقني إن  [ : قال تعاىل

  ا .وله : وأتبع السيئة احلسنة متحهات لقأن احلسنات يذهنب السيئ -4
  . ]إن احلسنات يذهنب السيئات  [ : وقد قال تعاىل

  : فقال ، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا األسباب العشر اليت تندفع ا عقوبة السيئات
  تندفع عنه بعشرة أسباب :واملؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها  ”

أو يعمــل حســنات متحوهــا  -أو يســتغفر فيغفــر لــه  -أن يتــوب فيتــوب اهللا عليــه ، فــإن التائــب مــن الــذنب كمــن ال ذنــب لــه 
دون لـه مـن ثـواب أعمـاهلم مـا أو يهـ -أو يدعو له إخوانه املؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاً  -فإن احلسنات يذهنب السيئات 

ليـه أو يبت - ه اهللا تعـاىل يف الـدنيا مبصـائب تكفـر عنـهأو يبتليـ -عليـه الصـالة والسـالم أو يشفع فيه نبيـه حممـد  -ه اهللا به ينفع
فمــن  ،هواهلــا مبــا يكفــر عنــه، أو يرمحــه أرحــم الــرامحنية مــن أأو يبتليــه يف عرصــات القيامــ -يف الــربزخ بالصــعقة فيكفــر ــا عنــه 

  . “ه إال نفس نّ أخطأته هذه العشر فال يلوم
  ة الناس خبلق حسن .احلث على خمالق -5
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ه ، فـإن  أفـرد بالـذكر للحاجـة إىل بيانـ م التقـوى إال بـه ، وإمنـا، وال تـت هـذا مـن خصـال التقـوى ”:  قال ابن رجب رحمـه اهللا
اهللا كثــرياً مــن النــاس يظــن أن التقــوى هــي القيــام حبــق اهللا دون حقــوق عبــاده ...... إىل أن قــال : واجلمــع بــني القيــام حبقــوق 

  . “ل من األنبياء والصديقني جداً ، وال يقوى عليه إال الكم وحقوق عباده عزيز
  

  : فضائل حسن الخلق -6
  : أنه من أسباب دخول اجلنة . أوالً 

  رواه الرتمذي عن أكثر ما يدخل اجلنة فقال : ( تقوى اهللا وحسن اخللق ) .  εفقد سئل رسول اهللا 
  : أنه أثقل شيء يف امليزان . ثانياً 
  رواه الرتمذي : ( ما من شيء أثقل يف امليزان يوم القيامة من حسن اخللق ) .  εقال 
  : أن حسن اخللق من كمال اإلميان . ثالثاً 
  رواه أمحد : ( أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ) .  εقال 
  حصر دعوته يف حسن اخللق  . ε: أن النيب  رابعاً 
  رواه أمحد م األخالق ) . : ( إمنا بعثت ألمتم مكار  εقال 

  : يدرك املؤمن حبسن خلقه درجة الصائم القائم . خامساً 
  رواه أبو داود : ( إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم ) .  εقال 

  : بيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه . سادساً 
  داود رواه أبو : ( أنا زعيم بيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه ) .  εقال 

  زعيم : ضامن .
  صاحب اخللق احلسن . ε: أقرب الناس إىل رسول اهللا  سابعاً 
  رواه الرتمذي : ( إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم القيامة ، أحاسنكم أخالقاً ) .  εقال 
  : جعله من خصال التقوى . ثامناً 

لضــــراء والكـــاظمني الغــــيظ والعـــافني عــــن النـــاس واهللا حيــــب أعـــدت للمتقــــني الـــذين ينفقــــون يف الســـراء وا...  [ :  قـــال تعــــاىل
  . ]احملسنني 

  . “حسن اخللق : الكرم ، والبذلة ، واالحتمال  ”:  قال الحسن
  . “ه ، وبذل املعروف ، وكف األذى هو بسط الوج ” وقال ابن المبارك :

  : فقال ، وسئل سالم بن أيب مطيع عن حسن اخللق فأنشد شعراً 
  كأنك تعطيه الذي أنت سائله .      ه متهلالً    ـتَ ـئـراه إذا ما جت

  ائُله .ـــجلاد ا فليتق اهللاَ س        ولو مل يكن يف كفه غُري روحِه  
  احُله .ـه املعروُف واجلوُد سهو البحُر من أي النواحي أتيَته         فلجت
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  الحديث التاسع عشر
أعلمـك كلمـات ، احفـظ اهللا يومـاً فقـال لـي : يـا غـالم ! إنـي  εكنت خلف النبي عن أبي العباس عبد اهللا بن عباس قال (  

احفــظ اهللا تجــده تجاهــك ، إذا ســألت فاســأل اهللا ، وإذا اســتعنت فاستعــــن بــاهللا ، واعلــم أن األمــة لــو اجتمعــت يحفظــك 
ن يضـروك بشـيء لـم يضـروك إال على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا تعـالى لـك ، وإن اجتمعـــوا علـى أ

  بشيء قد كتبه اهللا عليك ، رفعت األقالم وجفت الصحــف ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
وفي رواية غير الترمذي ( احفظ اهللا تجده أمامك ، تعرف إلى اهللا في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن مـا أخطـأك لـم 

ئــك ، واعلــم أن النصــر مــع الصــبر ، وأن الفــرج مــع الكــرب ، وأن مــع العســر لــم يكــن ليخط أصــابكيكــن ليصــيبك ، ومــا 
  يسراً ) .

 ---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه  . وذلك بامتثال األوامر واجتناب النواهي . احفظ اهللا
  .للعبد يف دنياه كحفظه يف بدنه وولده وأهله وحفظه أيضاً يف إميانه ودينه  : حفظ اهللا يحفظك

  : أي من حفظ حدود اهللا وجد اهللا معه ينصره وحيفظه ويوفقه ويسدده . تجده تجاهك
  

  الفوائد :
  ه .وتربيت εحسن تعليم النيب -1
 . εتواضع النيب -2

 جواز اإلرداف على الدابة ، لكن بشرط أن تطيق ذلك .-3

 ة وتعليمهم أمور دينهم .مام بالناشئاالهت-4

 أن من حفظ اهللا وذلك بإقامة أوامره وترك نواهيــه حفظه اهللا يف الدنيا واآلخرة .-5

  ه :أمثلة لحفظ اهللا لمن حفظ
ت ه وكافـة حواسـه ، حـىت أنـه سـافر ذا ، قد جاوز املائة ، وهو متمتع بعقلـه وقوتـكان العبد الصاحل أبو الطيب الطربي رمحه اهللا -

ة الـذين كـانوا معـه علـى رض وثبـة شـديدة ، عجـز عنهـا بقيـمرة مع رفقة له ، فلما اقرتبت السـفينة مـن الشـاطىء وثـب منهـا إىل األ
ه ، فقـال هلـم الطـربي : هـذه جـوارح اهللا إيـاه مـع كـرب سـنه وشـيخوخت السفينة ، فاسـتغرب بعضـهم هـذه القـوة اجلسـدية الـيت منحهـا

  ، فحفظها اهللا علينا يف الكرب . حفظناها عن املعاصي يف الصغر
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إن اهللا لــيحفظ بالرجــل الصــاحل ولــده وولــد ولــده وقريتــه الــيت هــو فيهــا ، والــدويرات الــيت حوهلــا ،  ”:  قــال محمــد بــن المنكــدر -
 . “ فما يزالون يف حفظ اهللا وسرت

عليهـا خطـاً ، مث ذهـب وشـهد ة خـط ت اجلمعـاهللا ، يرعـى غنمـاً لـه يف الربيـة ، فـإذا جـاء الراعـي رمحـه نكان العبد الصاحل شيبا -
،  عــاد إليهــا، فيجــدها كمــا هــي مل يتحــرك منهــا شــيء ، ومل يتجــاوز اخلــط منهــا أي غنمــة، مثاجلمعــة واخلطبــة مــع مجاعــة املســلمني

 فسبحان احلافظ املعني .

 . “عقل  اهلر بنت أيب بكر مائة سنة مل يسقط هلا سن ومل ينك أمساءبلغت  ” قال عروة بن الزبير : -

ظــة لــه مــن األذى ، كمــا جــرى ة بــالطبع حافحفظــه أن جيعــل احليوانــات املؤذيـ ومــن عجيـب حفــظ اهللا ملــن ” قــال ابــن رجــب : -
، فلمـا أوقفـه حيث كسر به املركـب وخـرج إىل جزيـرة فـرأى األسـد ، فجعـل ميشـي معـه حـىت دلـه علـى الطريـق  εة موىل النيب لسفين

 . “رجع عنه  ه مثيودع عليها جعل يهمهم كأنه

ه حيــة يف فمهــا نــرجس ، فمــا زالــت تــذب عنــه احليــات ائمــاً ذات مــرة يف بســتان ، فجاءتــكــان العبــد الصــاحل إبــراهيم بــن أدهــم ن -
 ه .تدافع عنه ، حىت استيقظ من نوماليت تريد به سوءاً و 

 : من أقوال السلف  -6

  . “ه  يف حركات جوارحقلبه ، عصمه اهللامن راقب اهللا يف خطرات  ”:  قال مسروق بن األجدع
ألزيدن يف صاليت من أجلـك رجـاء أن أحفـظ فيـك ، مث تـال هـذه اآليـة : وكـان أبومهـا صـاحلاً  ” وقال سعيد بن المسيب البنه :

“ .  
  . “ه من حفظ اهللا فقد حفظ نفس ”:  وقال بعض السلف

  ه اهللا .أن من مل حيفظ اهللا مل حيفظ-7
  . ]م اهللا فأنساهم أنفسه تكونوا كالذين نسواوال  [ : قال تعاىل

  ه من أوامر اهللا :ومن أعظم ما جيب حفظ-8
  : الصالة . أوالً 

  . ]حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى  [: قال تعاىل 
  : الطهارة . ثانياً 
  ن ) رواه أمحد .( وال حيافظ على الوضوء إال مؤم : εقال 
  : األْميان . ثالثاً 

  . ]وا أميانكم واحفظ [ : قال تعاىل
  : حفظ الرأس والبطن . رابعاً 
  ( االستحياء من اهللا حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى ، وحتفظ البطن وما حوى ) رواه الرتمذي . : εقال 

  : حفظ الفرج . خامساً 
  . ]م يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهقل للمؤمنني  [ : قال تعاىل

 هللا ، وهذه قاعدة شرعية جاءت نصوص كثرية تدل عليها :أن اجلزاء من جنس العمل ، فمن حفظ اهللا حفظه ا-9
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  . ]م إن تنصروا اهللا ينصرك [: قال تعاىل 
  . ]ذكركم فاذكروين أ [: وقال تعاىل 
  . ]م بعهدي أوف بعهدك واوأوف [: وقال تعاىل 

  ( من سرت مسلماً سرته اهللا يف الدنيا واآلخرة ) رواه مسلم . : εوقال 
   مسجداً بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة ) رواه مسلم .( من بىن هللا:  εوقال 
  ( احفظ اهللا حيفظك ) . : εوقال 
  والشاة إن رمحتها رمحك اهللا ) رواه أمحد . : ( εوقال 
  ( إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء ) متفق عليه . : εوقال 
  ( من وصل صفاً وصله اهللا ) رواه أبو داود . : εوقال 
  وا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .( ارمح : εوقال 
  ( من كان له وجهان يف الدنيا ، كان له لسانان من نار يوم القيامة ) رواه أبو داود . : εوقال 

  أن من حفظ اهللا كان اهللا معه ، حيفظه وينصره .-10
  . ]ون مع الذين اتقوا والذين هم حمسنإن اهللا  [ : قال تعاىل
م ، واهلـادي الـذي ال ب ، واحلـارس الـذي ال ينـامن يتق اهللا يكن معه ، ومن يكن اهللا معـه فمعـه الفئـة الـيت ال تغلـ ”:  قال قتادة

  .   “يضل 
كـال إن معـي   [  وقـول موسـى ]ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى  [: ة هي املذكورة يف قوله تعاىل ملوسى وهارون وهذه املعية اخلاص

  . “)  أليب بكر ومها يف الغار ( ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما ؟ εل النيب ، ويف قو  ]ريب سيهدين 
 ه وغناه عرفه اهللا عندما حتل به الشدة والضيق والفقر واملرض .أن من عرف اهللا حال رخائه وصحت-11

  ( من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد فليكثر الدعاء يف الرخاء ) رواه الرتمذي . : εقال 
  ه ونصره .عرفه يف بطن احلوت وجناه وثبته السالم عرف ربه حال الرخاء فويونس علي

  أن اإلنسان جيب عليه أن يسأل اهللا ويستعني به وال يسأل غريه .-12
  . ]إياك نعبد وإياك نستعني  [ : فال يدعى إال اهللا ، وال يستعان إال به كما قال تعاىل

  ُدوِن اللِه َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُه ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَن . َوِإَذا ُحِشَر الناسُ  َوَمْن َأَضل ِممْن يَْدُعو ِمنْ  ﴿قال تعاىل 
        . ﴾ َكانُوا َهلُْم َأْعَداًء وََكانُوا بِِعَباَدِِْم َكاِفرِينَ 

  يستجيب له ما طلب منه إىل يوم القيامة .نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غريه ، وأخرب أنه ال 
واالستفهام فيه إنكار أن يكون يف الضالل أبلغ ضالًال ممن عبد غري اهللا ودعاه ، حيث يرتكون السميع ايب القادر على 

  حتصيل بُغيه ويدعون من دونه من ال يستجيب هلم .
  . ]واسألوا اهللا من فضله  [: وقال تعاىل 

  ال اهللا يغضب عليه ) رواه ابن ماجه .( من ال يس : εوقال 
ترفع  أو( وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها  : εلكن جيوز لإلنسان أن يستعني مبخلوق فيما يقدر عليه هذا املخلوق ، لقوله 

  له عليها متاعه صدقة ) متفق عليه .
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  وجوب اإلميان بالقضاء والقدر ، وان كل شيء مكتوب ومنتهي .-13
  . ]ا إن ذلك على اهللا يسري كم إال يف كتاب من قبل أن نرباهمن مصيبة يف األرض وال يف أنفس أصابما  [ : قال تعاىل

  ( إن اهللا كتب مقادير اخللق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة ) رواه مسلم . : εقال 
ساعة ما هو كائن ال : اكتب ، فكتب يف تلك ال( إن أول ما خلق اهللا القلم ، مث ق: قال  εوعن عبادة بن الصامت عن النيب 

  ة ) رواه أمحد .إىل يوم القيام
  ويتفرع على هذه الفائدة :

  عدم جزع اإلنسان واطمئنان قلبه ، ألن كل شيء مكتوب ومقدر .
ء مل ينفعه بشيء مل يكتب له ، وال يستطيع أحد أن يضره بشييستطيع أحد أن  أنه لن يصيب العبد إال ما كتب له ، فلن-14

  يكتب له .
  . ]قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا  [ : كما قال تعاىل

  . ]مصيبة يف األرض وال يف  أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأهــا  من أصابما  [: وقال تعاىل 
  . ]قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم  [: وقال سبحانه 

ع إليه ، قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجواعلم أن مدار هذه الوصية على هذا األصل ، وما ذكر  ”ه اهللا :قال ابن رجب رحم
ملقدور غري ه إال ما كتب اهللا له من خري وشر ونفع وضر ، وأن اجتهاد اخللق كلهم على خالف افإن العبد إذا علم أنه لن يصيب

ر النافع ، املعطي املانع ، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل ، وإفراده لبتة ، علم حينئذ أن اهللا وحده هو الضامفيد ا
  . “بالطاعة وحفظ حدوده 

ن ، فمن صرب فيهما عدو الباط: جهاد العدو الظاهر ، وجهاد ال وهذا يشمل الجهادينر ، فضل الصرب وأنه من أسباب النص-15
  لعدوه أو قتيالً له . يصرب فيهما وجزع قهر وصار أسرياً  ومن مل, نصر وظفر بعدوه 

  . ]مال قوا رم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين  أمقال الذين يظنون  [ : قال تعاىل
  . “ كلنا يكره املوت ، وأمل اجلراح ، ولكن نتفاضل بالصرب ”:  قال بعض السلف
  . “ة الشجاعة صرب ساع ”:  وقال بعض العلماء

حفت اجلنة ة ، وسبب النجاة من النار ، ألنه جاء يف اخلرب [ اعلم أن الصرب سبب دخول اجلن ”:  الطيب المكيقال أبو 
و من النار نة ، وإىل صرب عن الشهوات لينجباملكاره ، وحفت النار بالشهوات ] فيحتاج املؤمن إىل صرب على املكاره ليدخل اجل

“ .  
    “ عاصي العباد يف شيئني : قلة الصرب عما حيبون ، وقلة الصرب على ما يكرهونواعلم أن كثرة م ”:  وقال في مقام آخر

  وللصبر فضائل عظيمة :
  أوالً : معية اهللا للصابرين .

  . ]إن اهللا مع الصابرين  [قال تعاىل : 
  ثايناً : محبة اهللا لهم .

  . ]واهللا حيب الصابرين  [قال تعاىل : 
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  ثالثاً : إطالق البشرى لهم .
  . ]وبشر الصابرين  [تعاىل : قال 
  : استحقاقهم دخول الجنة وتسليم المالئكة عليهم . رابعاً 

  . ]وجزاهم مبا صربوا جنة وحريراً  [قال تعاىل : 
  . ]واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار  [وقال تعاىل : 

  : حفظهم من كيد األعداء . خامساً 
  . ]وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً  [اىل : قال تع
  : الحصول على درجة اإلمامة في الدين . سادساً 

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا  [بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين . مث تال هذه اآلية  ”:  قال ابن تيمية
  . “ ]بآياننا يوقنون 

  سباب النصر .: أنه من أ سابعاً 
  ويشهد هلذا : البشارة العظيمة بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب ، فكلما كرب اإلنسان فرج اهللا عنه .-16

  . ]وا لذي ينزل الغيث من بعد ما قنطهو ا [ : قوله تعاىل
  . ]ا حىت إذا استياس الرسل وظنوا أم قد كذبوا جاءهم نصرن [: وقوله  تعاىل 

  . ]ه مىت نصر اهللا أال إن نصر اهللا قريب ىت يقول الرسول والذين آمنوا معح [: تعاىل  وقوله
ه عند تناهي الكرب ، كإجناء نوح ومن معه يف وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائ”قال ابن رجب رحمه اهللا :

  .“م ء موسى وقومه من اليم ، وإغراق عدوهر ، وفدائه لولده الذي أمر بذحبه ، وإجناالفلك ، وإجناء إبراهيم من النا
  :ويشهد لهذا ، انه إذا تعسر األمر فلينتظر املسلم وليستبشر بقدوم اليسر -17

   ]سيجعل اهللا بعد عسر يسراً  [ : قوله تعاىل
  . ]فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً  [: وقوله تعاىل 

 وط .حترمي اليأس والقن-18
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  نالحديث العشرو 
إذا لم تستح : فاصنع ما وة األولى ناس من كالم النب( إن مما أدرك ال:  εعن أبي مسعود البدري . قال : قال رسول اهللا 

  ت ) رواه البخاري .شئ
---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
وه ينهم ، وتوارثهذا مأثور عن األنبياء املتقدمني ، وأن الناس تداولوه ب: أي أن  إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى

  عنهم قرناً بعد قرن .
  ح .ث على فعل اجلميل وترك القبي: خلق يبع الحياء

  يف معناه قوالن : ”:   إذا لم تستح فاصنع ما شئت : قال ابن القيم
  َع ما شاء .: أنه أمر ديد ، ومعناه اخلرب : أي من مل يستح صن أحدهما
، واألول أصح وهو قول ة ، أي انظر إىل الفعل الذي تريد أن تفعله ، فإن كان مما ال يستحَىي منه فافعله : أنه أمر إباح والثاني
  . “ن األكثري

  
  الفوائد :

  ل اخلري .اتفاق النبوات على فع- 1
 اء .فضل التخلق بأخالق األنبي- 2

  اء :يفضائل الح، احلث على احلياء ، وأن كله خري - 3
  : أنه من عالمات اإلميان . أوالً 

  ان ) متفق عليه .( .. واحلياء شعبة من اإلمي : εقال رسول اهللا 
: دعه فإن احلياء من  εمّر على رجل من األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء فقال رسول اهللا  εوعن ابن عمر : ( أن رسول اهللا 

  متفق عليه اإلميان ) . 
  زينة . : احلياء أى ثانياً 

   كان احلياء يف شيء قط إال زانه ): ( ما كان الفحش يف شيء قط إال شانه ، وال   εقال : قال رسول اهللا  τعن أنس 
  : احلياء من صفات الرب . ثالثاً 

  رواه أبو داود : ( إن اهللا تعاىل حيي ستري حيب احلياء والسرت ) .  εعن يعلى بن أمية قال : قال رسول اهللا 
  احلياء خلق حيبه اهللا .:  رابعاً 

  للحديث السابق .
  : احلياء خلق اإلسالم . خامساً 

  رواه مالك : ( إن لكل دين خلقاً ، وخلق اإلسالم احلياء ) .  εعن زيد بن طلحة قال : قال رسول اهللا 
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  دة :فائ
  : وهيهناك بعض األمور يكون احلياء فيها مذموماً ،  

  : احلياء يف طلب العلم . أوالً 
  رواه مسلم ت عائشة : ( نعم النساء نساء األنصار ، مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين ) . قال

  “ .ال ينال العلم مستحي وال مستكرب ” :  وقال مجاهد
  : عدم قول احلق واجلهر به . ثانياً 

  ﴾ .من احلق  ﴿ إن اهللا ال يستحيقال تعاىل : 
  “ .احلق ، أو فعل احلق ، ألن ذلك ليس شرعياً  وال يقال رب حياء مينع من” :  قال ابن حجر

ترك القبيح ، إمنا يريد به اخللق الذي حيث على فعل اجلميل و  εإن احلياء املمدوح يف كالم النيب  ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا
هو ضعف وخور من احلياء فإمنا ز الذي يوجب التقصري يف شيء من حقوق اهللا أو حقوق عباده فليس هو فأما الضعف والعج

  . “ ةوعجز ومهان
  : والحياء نوعان-4

  : ما كان خلقاً وجبلة غري مكتسب ، فهذا من أجل األخالق اليت مينحها اهللا العبد وجيبله عليها . أحدهما
فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة األخالق وحيث على استعمال مكارم  )احلياء ال يأيت إال خبري  ( : εوهلذا قال النيب 

  ألخالق ومعاليها .ا
: ما كان مكتسباً من معرفة اهللا ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطالعه عليهم ، فهذا من أعلى خصال اإلميان ، بل هو  الثاني

  من أعلى درجات اإلحسان .
  : من أقوال السلف في الحياء-5

ل والرغبة يف الدنيا ، وطول األمقلة احلياء ، وة : القسوة يف القلب ، ومجود العني ، و قمخس من عالمات الش ”:  قال الفضيل
“ .  

  . “إذا أراد اهللا بعبد هالكاً نزع منه احلياء ، فإذا نزع منه احلياء مل تلقه إال مقيتاً ممقتاً  ”:  قال سليمان
  . “إين ألغتسل يف البيت املظلم فما أقيم صليب حىت آخذ ثويب حياء من ريب  ”:  وقال أبو موسى

  اء فعل ما يشاء .ه احليأن من نزع من-6
  قال الشاعر :

  ه إذا قل ماؤهفال خري يف وج    ه قل حياؤه                   إذا قّل ماء الوج
  يدل على وجه الكرمي حياؤهيك فإمنا                       ه علحياءك فاحفظ

  ة .احلياء مانع من األفعال القبيح أن-7
 ذائل .اإلسالم يدعو إىل الفضائل ومينع من الر -8

 من فوائد احلديث على القول األول : أن ما ال يستحىي منه فاإلنسان حل يف فعله .-9

  ه :وقد ُقّسم احلياء على عشرة أوج ” :ه اهللا قال ابن القيم رحمفائدة : - 10
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  : ومنه حياء آدم ملا فر هارباً من اجلنة . حياء الجناية
والنهار ال يفرتون ، فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدناك : كحياء املالئكة الذين يسبحون الليل  وحياء التقصير
  حق عبادتك .

  : وهو حياء املعرفة ، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه . وحياء اإلجالل
: أن يقول هلمقام واستحىي من القوم الذين دعاهم إىل وليمة زينب وطولوا اجللوس عنده ، ف ε: كحياء النيب  وحياء الكرم

  انصرفوا .
  عن املذي ملكان ابنته منه . ε: كحياء علي بن أيب طالب أن يسال رسول اهللا  وحياء الحشمة

  . “ه ، احتقاراً لشأن نفسه ء العبد من ربه حني يسأله حوائج: كحيا وحياء االستحقار واستصغار النفس
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  الحديث الحادي والعشرون
؟ قال : قل  بن عبد اهللا قال . قلت : يا رسول اهللا ! قل لي في اإلسالم قوًال ال أسأل عنه أحدًا غيركعن سفيان 

  م ) رواه مسلم .آمنت باهللا ثم استق
 ---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  ن .: أي قوًال جامعاً ملعاين الدي قل لي في اإلسالم قوالً 

  تقاد القلب وقول اللسان وعمل اجلوارح .: أي اإلميان الكامل الذي يشمل اع آمنت باهللا
  : االستقامة هي املداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركـــه . استقم

  

  الفوائد :
  وجوب اإلميان باهللا تعاىل . -1
 ان هو اإلميان باهللا تعاىل .أن أول واجب على اإلنس -2

  ة بعد اإليمان :فضائل االستقام. على ذلك  رمث استقام على طاعة اهللا واستم نمفضل من آ -3
  ة وعدم اخلوف .وتبشرهم باجلن : تتنزل عليهم املالئكة أوالً 

  .}ليت كنتم توعدونة اتتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلن وان قالوا ربنا اهللا مث استقامالذيإن { :قال تعاىل
: يبشرونه عند موته ويف  وقيل: يوم خروجهم من قبورهم ،  وقيل: عند االحتضار ،  قيل ة ] :قوله [ تتنزل عليهم المالئك

  . “ا وهو حسن جداً وهذا القول جيمع األقوال كله ”:  وقال، قربه وحني يبعث ، واختار هذا القول ابن كثري 
  : االستقامة سبب لبسط الرزق . ثانياً 

  . }م ماء غدقاً وألوا استقاموا على الطريقة ألسقيناه { : قال تعاىل
  . “أي لو آمن هؤالء الكفار لوسعنا عليهم يف الدنيا وبسطنا هلم يف الرزق  ” : قال القرطبي

  ه باالستقامـة .: أن اهللا أمر نبي ثالثاً 
  . } .رت ..فاستقم كما أم {: قال تعاىل 

  . “ا االستقامة ارزقناللهم أنت ربنا ف ”:  كان الحسن يقول
  ه واستغفروه ) .عاصي فقد قال تعاىل ( فاستقيموا إليال يلزم من االستقامة عدم الوقوع بشيء من امل -4

االستغفار املقتضي للتوبة  ذلكة املأمور ا ، فيجرب الستقامارة إىل أنه ال بد من التقصري يف افيه إش ”: قال ابن رجب 
أن  εملعاذ ( اتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها ) ، وقد أخرب النيب  εما قال النيب وع إىل االستقامة ، فهو كوالرج

قال ( سددوا وقاربوا ) فالسداد هو  εة ، ففي الصحيحني عن أيب هريرة . عن النيب يستطيعوا االستقامة حق االستقامالناس لن 
د ، واملقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا مل يصب عمال واملقاصمجيع األقوال واألة ، وهو اإلصابة يف حقيقة االستقام

  .“ الغرض نفسه ، ولكن بشرط أن يكون مصمماً على قصد السداد وإصابة الغرض ، فتكون مقاربته عن عمد
امت ة القلب ، فهو ملك األعضاء وهي جنوده ، فإذا استقام امللك استقالستقامة استقامه يف اوأعظم ما ينبغي مراعات -5

  جنوده ورعاياه .
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  ان ، فإنه ترمجان القلب .وكذلك مما ينبغي مراعاة استقامته بعد القلب اللس
ر اللسان ، تقول : إن استقمت استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا فكأصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها ت( إذا  εولذلك قال  

  ) رواه الرتمذي .
  ه . ا أخوف ما ختاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسلت يا رسول اهللا ! موجاء يف حديث الباب يف رواية للرتمذي : ق

ىت قال ( ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه ، وال يستقيم قلبه ح εنس . أن النيب أوقد جاء يف مسند اإلمام أمحد عن 
  ه ) .يستقيم لسان

  : االستقامــة أسباب -6
  : دعاء اهللا بالثبات . أوالً 

  .) لب القلوب ثبت قليب على طاعتك يا مق( يقول :  εكان 
  : قراءة القرآن وتدبره . ثانياً 

  . }.. لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيًال  {قال تعاىل 
  ام يف هذه الدار على اهلداية ، وفقه اهللا تعاىل للهداية يوم القيامة .أن من استق -7

، هدي  هذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبم ، الملستقيذه الدار إىل صراط اهللا افمن هدي يف ه ”قال ابن القيم رحمه اهللا : 
ه ، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه اهللا لعباده هناك إىل الصراط املستقيم ، املوصل إىل جنته ودار ثواب

لصراط يكون سريه على م ، وعلى قدر سريه على هذه امه على الصراط املنصوب على منت جهنيف هذه الدار ، يكون ثبوت َقدَ 
  .  “ذاك الصراط 

  م .أنه ال خوف وال حزن على املستقي -8
 ة .جمالسة ومصاحبة أهل االستقام احلث على -9

 ة . وأن ذلك من أسباب االستقامة على العمل الصاحلوجوب املداوم - 10

  وأفضل العمل ما داوم عليه صاحبه .
  ا وإن قل ) .( أحب األعمال إىل اهللا أدومه εقال 

  ه .إذا عمل عمالً أثبت εان هدي النيب وهذا ك
  ه) رواه مسلم .إذا عمل عمًال أثبت εقالت عائشة ( كان رسول اهللا 

ة والنية واإلخالص ع ألن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر واملراقبوإمنا كان القليل الدائم خرياً من الكثري املنقط ” قال النووي :
  . “كثرية   أضعافاً  ويثمر القليل الدائم حبيث يزيد على الكثري املنقطع واإلقبال على اخلالق سبحانه وتعاىل

  ح آثار :ة على العمل الصالوللمداوم
  ة .مما يعطيه قوة وثباتاً واستقام هالقلب خبالق: دوام اتصال  أوالً 
  د النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم اخلريات حىت تسهل عليها .: تعه ثانياً 
  داومة على العمل الصاحل سبب للنجاة من الشدائد .امل أن:  ثالثاً 
  عند الشدائد فليكثر الدعاء يف الرخاء ) رواه الرتمذي .له ( من سره أن يستجيب اهللا  εقال 
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  الحديث الثاني والعشرون
ت فقال : أرأيت إذا صليت الصلوا εعن أبي عبد اهللا جابر بن عبد اهللا األنصاري . ( أن رجًال سأل رسول اهللا 

المكتوبات ، وصمت رمضان ، وأحللت الحالل ، وحرمت الحرام ، ولم أزد على ذلك شيئًا ، أأدخل الجنة ؟ قال 
  : نعم ) رواه مسلم .

  ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته ، ومعنى أحللت الحالل : فعلته متعمداً حله .
---------------------------------------------------------  

  لكلمات :معاني ا
  : قيل هو النعمان بن قوقل اخلزاعي ، وقيل غريه . رجالً  أن

  : أخربين . أرأيت
  : هو ما يثاب تاركه امتثاالً ويعاقب فاعله . الحرام
  

  الفوائـــد :
  السؤال عن العلم سبب من أسباب حتصيله . -1
 ة .السؤال عن كل شيء يؤدي إىل اجلن احلرص على -2

 دف لكل مسلم .أن اجلنة هي اهل -3

 :ذا المعنى وقد جاءت أحاديث كثيرة بهذلك سبب لدخول اجلنة .  أدى الواجبات وترك احملرمات فإن أن من -4

ثائر الرأس ، فقال : يا رسول اهللا ! أخربين ماذا فرض  εففي الصحيحني عن طلحة بن عبيد اهللا ( أن أعرابياً جاء إىل رسول اهللا 
م ؟ فقال : شهر س إال أن تطوع ، فقال : أخربين مبا فرض اهللا علّي من الصيااهللا علّي من الصالة ، فقال : الصلوات اخلم

قال : والذي بشرائع اإلسالم ، ف εوع ، فقال : أخربين مبا فرض اهللا علي من الزكاة ؟ فأخربه رسول اهللا رمضان إال أن تط
  متفق عليه  . : دخل اجلنة إن صدق ) εهللا وع شيئاً وال أنقص مما فرض اهللا علّي شيئاً ، فقال رسول اأكرمك باحلق ال أتط

ة ؟ قال : تعبد اهللا ين على عمل إذا عملته دخلت اجلنويف الصحيحني أيضًا عن أيب هريرة . ( أن أعرابياً قال يا رسول اهللا ! دل
هذا  ق ، ال أزيد على: والذي بعثك باحلاة املفروضة، وتصوم رمضان، قال، وتؤدي الزكه شيئاً ، وتقيم الصالة املكتوبةال تشرك ب

  ة فلينظر إىل هذا ) .ىل رجل من أهل اجلن: من سره أن ينظر إε، قال النيب فلما وىل، شيئاً أبداً وال أنقص منه
خيطب يف حجة الوداع يقول ( أيها الناس ! اتقوا اهللا ، وصلوا  εوخرج الرتمذي من حديث أيب أمامة . قال مسعت رسول اهللا 

  ربكم ) .جنة م ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا مخسكم ، وصوموا شهرك
  ن قد يوجد موانع من دخول الجنة :لك

  ة قاطع رحم ) متفق عليه .( ال يدخل اجلن εكقوله 
  ة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب ) رواه مسلم .وقوله ( ال يدخل اجلن

  .ملستحبات فال لوم عليه أن اإلنسان إذا اقتصر على األركان ومل يفعل ا -5
 . يامعظم منزلة هذه العبادات : الصالة ، والص -6
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  ) رواه البخاري  ه عليهبشيء أحب إّيل مما افرتضت( قال تعاىل : وما تقرب إّيل عبدي  εوقال 
  أن الفرائض أفضل من النوافل كما يدل عليه احلديث السابق . -7
  ؟ في هذا الحديث الزكاة وال الحج εلم يذكر النبي  -8

  ع عليها .علم من حاله أنه فقري وال يستطي ε يذكر الزكاة ، لعل النيب ملوالجواب :
  د .وأما احلج ، فلعله مل يفرض بع

  ة من النار .أن فعل الواجب وترك احملرم وقاي -9
 حكمة اهللا يف التشريع ، حيث أن من األعمال ما هو واجب ومنها ما هو مستحب . - 10

  ه .اء عن يوجوب امتثال أمر اهللا واالنته - 11
  أن التحليل والتحرمي حق من حقوق اهللا تعاىل . - 12
  ه اليت جيهلها .أن يسأل أهل العلم عن أمور دين على املسلم - 13
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  الحديث الثالث والعشرون
هللا ( الطهور شطر اإليمان ، والحمد هللا تمأل الميزان ، وسبحان ا εشعري قال : قال رسول اهللا عن أبي مالك األ

والحمد هللا تمآلن _ أو تمآل _ ما بين السماء واألرض ، والصالة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن 
  .) موبقها  أوع نفسه فمعتقها ك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائحجة ل

---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  بالضم الفعل وبالفتح املاء ، واملراد به الوضوء ، مسي طهوراً ألنه يطهر األعضاء .:   الطهور
  : نصف . شطر

   املعروف . : املراد به الوضوء وقيلليضيع إميانكم )  اهللا :  املراد به الصالة كما قال تعاىل ( وما كان قيل:  اإليمان
  مع احملبة والتعظيم . : الثناء على اهللا الحمد هللا

  : التسبيح تنزيه اهللا عن النقائص والعيوب ومشاة املخلوقني . حان اهللاسب
  : يذهب باكراً . يغدو

  : خملصها . معتقها
  : مهلكها . موبقها

  

  الفوائد :
  : وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضلهفضل الوضوء ،  -1

رواه ه حىت خترج من حتت أظفاره ) ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسد εعن عثمان . قال : قال رسول اهللا 
  مسلم .

  ن ) .هللا ، فالصلوات كفارات ملا بينهوللنسائي ( من أمت الوضوء كما أمره ا
( إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها  εوعن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا 

اء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء بعينيه مع املاء أو مع آخر قطر امل
  .رواه مسلم .. ) 

( ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه مث يقوم فيصلي ركعتني يقبل عليهما بقلبه  εوعن عقبة بن عامر . قال : قال رسول اهللا 
  .رواه مسلم ووجهه إال وجبت له اجلنة ) 

  لمة [ احلمد هللا ] حيث أا متأل امليزان .فضل ك -2
  وقد اختلف في معنى [ تمأل الميزان ] :

  : أنه ضرب مثل ، وأن املعىن لو كان احلمد جسماً ملأل امليزان . فقيل
  صوراً ترى يوم القيامة وتوزن . وأقواهلم: بل اهللا عز وجل ميثل أعمال بين آدم  وقيل

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه حيث أما متآلن ما بني السماء واألرض .  فضل قول : سبحان اهللا واحلمد هللا -3
  : الكلمات
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( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن : سبحان اهللا العظيم ، سبحان اهللا وحبمده ) متفق  εقال 
  عليه .
   إال اهللا واهللا أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس ) رواه مسلم  ( ألن أقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله εوقال 
  رواه أمحد .ن بدأت ) ك بأيه، ال يضر ، واهللا أكربإال اهللا ، وال إله: سبحان اهللا، واحلمد هللا:( أحب الكالم إىل اهللا أربعεوقال 

وأا قيعان ، وأن اجلنة طيبة الرتبة .. وأن  م ...ا حممد : أقرىء أمتك مين السال( لقيت إبراهيم ليلة أسري يب ، فقال ي εوقال 
  غراسها سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ) رواه الرتمذي .

  : وفيه مباحثإثبات امليزان ،  -4
  ان .عريفه : هو ميزان حقيقي له كفت: ت أوالً 
  وته :: أدلة ثب ثانياً 

  . }القيامة  ونضع املوازين القسط ليوم { : قال تعاىل
  . }فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون  {: وقال تعاىل 

  وحديث الباب ( .. متأل امليزان .. ) .
  واحلديث السابق ( كلمتان ثقيلتان يف امليزان ... ) .

  وردت نصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل : ؟ ما الذي يوزن:  ثالثاً 
  يزان ) .كحديث الباب ( واحلمد اهللا متأل امل

  وحديث ( كلمتان ثقيلتان يف امليزان .. ) .
  ووردت نصوص تدل على أن الذي يوزن هو العامل .

  يف ابن مسعود ( إن ساقيه أثقل من جبل أحد يف امليزان ) رواه أمحد . εكقوله 
  ( إنه ليأيت الرجل السمني يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضة ) متفق عليه . εوقوله 

  د أن الذي يوزن هي الصحائف :وور 
كحديث البطاقة وفيه ( .... وتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة ، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ، فال يثقل مع 

  اسم اهللا شيء ) رواه الرتمذي .
  والراجح أن الذي يوزن العمل ، وقد يوزن معه الصحف أو العامل .

  ؟ عددهل هو ميزان واحد أم مت:  رابعاً 
  :وردت نصوص تدل على أنه متعدد 

  كقوله تعلى ( ونضع املوازين القسط ... ) وقوله تعاىل ( فمن ثقلت موازينــه ) .
   : ووردت نصوص باإلفراد

  ( كلمتان ثقيلتان يف امليزان ) . εكقوله 
  والراجح أنه ميزان واحد ، لكنه متعدد باعتبار الموزون .

، فينبغي أن يكون  ل العلماء : إذا انقضى احلساب كان بعده وزن األعمال ، ألن الوزن للجزاءقا ” خامسًا : قال القرطبي :
  . “ة ، فإن احملاسبة لتقرير األعمال ، والوزن إلظهار مقاديره ليكون اجلزاء حبسبها بعد احملاسب
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  فضل الصالة وأا نور . -5
  . }إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر  {قال تعاىل 

  . }سيماهم يف وجوههم من أثر السجود  {ر يف الدنيا كما قال تعاىل فهي نو 
وجناة يوم القيامة ، ومن مل حيافظ عليها  وبرهاناً  نوراً  عليها [ أي الصالة ] كانت له حافظ (  من εوهي نور يوم القيامة ، قال 

  ) رواه أبو داود . امان وأيب بن خلفجناة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وه وال اً وال برهان اً مل تكن له نور 
وس ، فإذا أنفقت منه فهذا دليل بب يف ذلك أن املال حمبوب للنفأن الصدقة دليل وبرهان على صحة إميان صاحبها ، والس -6

  وللصدقة فضائل كثيرة منها :، على صحة إمياا باهللا وتصديقها بوعده ووعيده 
  برهان على صحة اإلميان . ا: أ أوالً 
  يف حديث الباب . كما
  : أا تطهري للنفس . ثانياً 

  .  }خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم  {قال تعاىل 
  : أا مضاعفة للحسنات . ثالثاً 

هللا يضاعف ملن يشاء مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة وا {قال تعاىل 
{ .  

  : أا تغفر الذنوب . رابعاً 
  ( والصدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار ) رواه الرتمذي . εقال 

  ال تنال إال باإلنفاق .درجة اجلنة  : خامساً 
  . }ون الوا الرب حىت تنفقوا مما حتبلن تن {قال تعاىل 

  كرب .: أا أمان من اخلوف يوم الفزع األ سادساً 
  . }ون م وال خوف عليهم وال هم حيزنالذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراُ وعالنية فلهم أجرهم عند ر  {قال تعاىل 

  ري .ب: صاحب الصدقة موعود باألجر الك سابعاً 
  . }فالذين آمنوا وأنفقوا هلم أجر كبري  {قال تعاىل 

  : أن اهللا خيلف الصدقة . ثامناً 
  . }ه ما أنفقتم من شيء فهو خيلفو  {قال تعاىل 

  : أن الصدقة تزيد املال . تاسعاً 
  ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم . εقال 

  : أا تظلل صاحبها يوم القيامة . عاشراً 
  ( العبد يف ظل صدقته يوم القيامة ) رواه أمحد . εقال 

  ل .ذم البخ -7
 .  فضل الصرب -8
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فال ، اء سها وكفها عما واه ، كان ضيعلى النفوس ، حيتاج إىل جماهدة النفس ، وحب وملا كان الصرب شاقاً  ”:  قال ابن رجب
  . “رة إال بالصرب اح يف الدنيا وال فالح يف اآلخجن

فلنسِم هذه الصفة اليت ا فارق اإلنساَن البهائم يف قمع الشهوات وقهرها [ باعثًا دينيًا ] ولنسِم مطالبة  ”:  قال الغزالي
ة ى ، واحلرب بينهما سجال ، ومعركقتضياا [ باعث اهلوى ] وليفهم أن القتال قائم بني باعث الدين وباعث اهلو الشهوات مب

هذا القتال قلب العبد ، ومدد باعث الدين من املالئكة الناصرين حلزب اهللا تعاىل ، ومدد باعث الشهوات من الشياطني 
ثبات باعث الدين يف مقابلة باعث الشهوة ، فإن ثبت حىت قهره واستمر على  الناصرين ألعداء اهللا تعاىل ، فالصرب عبارة عن

ق بأتباع الشهوة ومل يصرب يف دفعها التحه رين ، وإن ختاذل وضعف حىت غلبتخمالفة الشهوة فقد نصر حزب اهللا ، والتحق بالصاب
  . “الشياطني 

  : والصبر ثالثة أنواع -
  ة .أقدار اهللا املؤملوصرب على  –وصرب عن معاصي اهللا  –صرب على الطاعات 

  ة .األقدار املؤمل أفضل من الصرب علىوالصرب على الطاعات وعن احملرمات 
  .أن القرآن إما أن يكون حجة لإلنسان أو حجة عليه  -9

  قام حدوده .أه وعمل به و نواهي دره وانتهى عن: إذا اتبع أوام انيكون حجة لإلنس
  ه وأعرض عنه .ره ووقع يف نواهيإذا ترك أم ويكون حجة على اإلنسان :

  . ]اراً لمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسة لننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحو  [قال تعاىل 
  . “القرآن شافع ومشفع ، فمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ، ومن جعله خلف ظهره قاده إىل النار  ” قال ابن مسعود :

  التحذير من اإلعراض عن القرآن . - 10
  ن كل إنسان إما ساٍع يف هالك نفسه أو فكاكها .أ - 11

ثام فمن سعى يف طاعة اهللا فقد باع نفسه هللا ، وأعتقها من عذابه ، ومن سعى يف معصية اهللا فقد باع نفسه باهلوان وأوبقها باآل
  ه .املوجبة لغضب اهللا وعقاب

  . “ن شيئاً حىت يلقى اهللا املؤمن يف الدنيا كاألسري يسعى يف فكاك رقبته ، ال يأم ”:  قال الحسن
  . “ابن آدم ! إنك تغدو وتروح يف طلب األرباح ، فليكن مهك نفسك ، فإنك لن تربح مثلها أبداً  ”:  وقال

 الدنيا من رق اآلخرة ، فإن أسري قال يل رجل مرة وأنا شاب : خّلص رقبتك ما استطعت يف ”:  وقال أبو بكر بن عياش
  . “ل : فواهللا ما نسيتها بعد رة غري مفكوك أبداً ، قااآلخ

   . “ ليس يل نفسان ، إمنا يل نفس واحدة ، إذا ذهبت مل أجد أخرى ”:  ويقول، وكان بعض السلف يبكي 
  ل الصاحل .جماهدة النفس على العم - 12
 ة .التحذير من األعمال السيئ - 13
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  الحديث الرابع والعشرون
،  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ه عز وجل أنه قال (فيما يرويه عن رب εعن أبي ذر الغفاري . عن النبي 

كلكم جائٌع يا عبادي  الموا ، يا عبادي كلكم ضاٌل إال من هديته فاستهدوني أهدكم ، وجعلته بينكم محرمًا فال َتظ
إنكم ه ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي سوتكلكم عاٍر إال من كيا عبادي  إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، 

تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
ٍل واحٍد منكم ما زاد في ملكي شيئًا ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم نكم كانوا على أتقى على قلب رجوج

نسكم وجنكم وقفوا ملكي شيئًا ، ولو أن أولكم وآخركم وإكانوا على أفجر قلب رجٍل واحٍد منكم ما نقص في 
 ماءفي  أدخلد وسألني كل واحٍد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إال كما ينقص المخيط إذا على صعيٍد واح

  . رواه مسلم ) البحر، فمن وجد خيراً فليحمد اهللا ، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه
 ---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : وضع الشيء يف غري موضعه . الظلم

  : اطلبوا مين اهلداية . فاستهدوني
  : أرض واحدة . صعيد واحد

  رة .: اإلب المخيط
  : أضبطها لكم . أحصيها لكم

  
  الفوائد :

  عبادي ] املشعر بالرمحة والرفق واحلث .عظيم رمحة اهللا بعباده ورفقه م حيث ناداهم ذا اللفظ [ يا  -1
  ة اليت من أجلها خلقوا وهي عبادة اهللا .بادي ] فيه تذكري للعباد باحلكمأن لفظ [ يا ع -2

  . }دون وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعب {قال تعاىل 
  . }وت سوًال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغولقد بعثنا يف كل أمة ر  {وقال تعاىل 
  ه في أشرف مقاماته بوصف العبودية :وأثنى عليه ووصف εربنا جل وعال نبيه وقد امتدح 

  فقال سبحانه في اإلسراء :
  . }سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى  {

  وفي مقام الدعوة قال سبحانه :
  . }ون عليه لبداً قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكون وأنه ملا {

  ام التحدي قال سبحانه :وفي مق
  . }وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله  {

  ه سبحانه وتعاىل عليه .حترمي الظلم على اهللا ، مع قدرت -3
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إذ ال حاً وال ثناًء ه عليه ، ألنه لو كان ممتنعاً على اهللا مل يكن ذلك مدوإمنا قلنا مع قدرت ”:  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا
   . “ ه أن يفعل أو ال يفعلعلى الفاعل إال إذا كان ميكن يثىن

  ة إمنا هو لثبوت ضده .السنو ال عدله ، وهكذا كل نفي يأيت يف صفات اهللا تعاىل يف الكتاب أن اهللا ال يظلم لكم -4
  لكمال عدله . }وال يظلم ربك أحداً  {كقوله تعاىل 

  لكمال علمه . }وال يف األرض ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات  {وقوله 
  ال يعزب : ال يغيب .

  ه وحياته .لكمال قيوميت }ال تأخذه سنة وال نوم  {وقوله 
  :جاءت نصوص كثرية تبني أن اهللا حرم على نفسه الظلم  -5

  . }د يوما أنا بظالم للعب {قال تعاىل 
  . }وما اهللا يريد ظلماً للعباد  {وقال تعاىل 

  . }ظالم للعبيد وما ربك ب {وقال سبحانه 
  . }وما اهللا يريد ظلماً للعاملني  {وقال سبحانه 
  . }إن اهللا ال يظلم الناس شيئاً  {وقال سبحانه 

  م .املسلم أن ينزه اهللا عن الظلجيب على  -6
  والظلم ينقسم إلى أقسام :، وا ) ( فال تظامل حترمي الظلم بني الناس لقوله -7

  : ظلم أكرب وهو الشرك .القسم األول 
  . }ن الشرك لظلم عظيم إ {ل تعاىل عن لقمان قا

  : ظلم العبد نفسه باملعاصي . القسم الثاني
  : ظلم العباد بعضهم بعضاً . القسم الثالث

  وا ) .قصود باحلديث لقوله ( فال تظاملوهذا القسم هو امل
  :وقد جاءت نصوص كثيرة تبين تحريم الظلم 

  لقيامة ) متفق عليه .إن الظلم ظلمات يوم ا( :  εقال رسول اهللا 
  ( من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني ) متفق عليه . εوقال 
( من كانت عنده مظلمــة ألخيه فليتحلل منها ، فإنه ليس مث دينار وال درهم من قبل أن يأخذ ألخيه من حسناته ، فإن  εوقال

  بخاري .مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه ، فطرحت عليه ) رواه ال
  والظلم ينقسم إلى قسمين :

  : منع ما جيب هلم من احلقوق وهو التفريط . أحدهما
  : فعل ما يضر به وهو العدوان . الثاني

  وللعدل فضائل ستأيت قريباً إن شاء اهللا ) .( ور  ، وجوب العدل يف مجيع األم -8
  أن اإلنسان ضال إال من هداه اهللا . -9
 ياها يف أعظم سورة .رنا اهللا أن نسأله إداية ، وقد أمجيب سؤال اهللا اهل  - 10
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  . }اهدنا الصراط املستقيم  {قال تعاىل 
  ين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن ) رواه مسلم .يقول : (  اللهم إ εوكان رسول اهللا 

  وكان يقول أيضاً ( اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم ) .
  وعلم احلسن أن يقول يف قنوت الوتر ( اللهم اهدين فيمن هديت ) .

  دى .ياً أن يسأل اهللا السداد واهلوأمر عل
  . “ر ن حلصول كل خري والسالمة من كل شفسؤال اهلداية متضم ”:  قال ابن القيم

  حيرص عليها .اب اهلداية وأن ملسلم أن يعمل بأسبجيب على ا - 11
عباده سؤاله ، شرف املواهب ، عّلم اهللا ط املستقيم أجل املطالب ، ونيله أة إىل الصراسؤال اهللا اهلدايوملا كان  ”قال ابن القيم : 
  . “ده ، مث ذكر عبوديتهم وتوحيدهم ، فهاتان وسيلتان إىل مطلوم لثناء عليه ، ومتجيوا بني يده محده واوأمرهم أن يقدم

  .احلذر من األسباب اليت تعيق اإلنسان عن اهلداية  - 12
ذاك  هذا الصراط ، فإا الكالليب اليت جبنبيت ه عن سريه علىإىل الشبهات والشهوات اليت تعوق ولينظر ”:  قال ابن القيم

  . “ه الصراط ، ختطفه وتعوقه عن املرور علي
  نا مهتدين ، فكيف نسأل اهلداية ؟بطالن قول من يقول : إذا ك - 13

ال نريد فعله اوناً وكسًال مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه ، وما ال نقدر عليه  ول لنا من احلق أضعاف املعلوم ، وماألن اه
  احلصر . ته وال تدي لتفاصيله ، أمر يفوقكذلك ، وما نعرف مجل  –مما نريده  –

 نياهم .غىن اهللا سبحانه وتعاىل ، وأن العباد كلهم مفتقرون إىل اهللا يف جلب مصاحلهم ودفع مضارهم يف أمور دينهم ود - 14

  . }ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال مممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم  {قال تعاىل  
  . }ا ابة يف األرض إال على اهللا رزقهوما من د {وقال تعاىل 
من شيء سبحانه وتعاىل  ماهللا الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك {وقال تعاىل 

  . }ون عما يشرك
  غىن اهللا سبحانه وتعاىل . إثبات - 15
 أن ابن آدم كثري اخلطأ . - 16

  . }ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوًال  {كما قال تعاىل 
  ون ) رواه الرتمذي .، وخري اخلطائني التواب( كل ابن آدم خطاء  εوقال 

  ار .. ) .والنهث الباب ( .. إنكم ختطئون بالليل ويف حدي
  .نه حيث دعا عباده _ مع ظلمهم باملعاصي والذنوب _ إىل عفوه وغفرانه اكرم اهللا وإحس - 17

  . }م ىبء عبادي أين أنا الغفور الرحين {فقال تعاىل 
  . }وا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً لذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطقل يا عبادي ا {وقال سبحانه 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم ومن يغفر الذنوب إىل اهللا ومل يصروا على { حانه وقال سب
  . }ما فعلوا وهم يعلمون 

  ار من الذنوب كلها .وجوب االستغف - 18



 67

  غفر لكم ) .لقوله ( فاستغفروين أ
  . }واستغفر لذنبك  {قال تعاىل و 

  . } إن اهللا كان غفوراً رحيماً واستغفر اهللا {وقال تعاىل 
  . }فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تواباً  {وقال سبحانه 

  ( أين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة ) رواه مسلم . εوقال 
  ( واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة ) رواه البخاري . εوقال 

  هين :واالستغفار يكون على وج
  م اغفر يل ، أو أستغفر اهللا .: طلب املغفرة بلفظ : الله ألولالوجه ا

  : طلب املغفرة باألعمال الصاحلة اليت تكون سبباً لذلك . الوجه الثاني
  ي ) .ن تبلغوا ضري ... ولن تبلغوا نفعكمال سلطان اهللا وغناه عن خلقه لقوله عز وجل ( إنكم ل - 19

قال : إمنا طلبت منكم   وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه ، فكأنه تعاىل ” قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا
  . “ة لكم ال لتضرري مبعاصيكم ولكن املصلحار من الذنوب ال حلاجيت لذلك و االستغف
نفسه غين محيد ،  يعين أن العباد ال يقدرون أن يوصلوا إىل اهللا نفعًا وال ضراً ، فإن اهللا تعاىل يف ”:  رجب رحمه اهللا نقال اب

  . “م وإمنا هم يتضررون ا نتفعون ا ، وال يتضرر مبعاصيهال حاجة له بطاعات العباد ، وال يعود نفعها إليه ، وإمنا هم ي
  . }وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر إم لن يضروا اهللا شيئاً  {قال تعاىل :  

  . }شيئاً ه فلن يضر اهللا ومن ينقلب على عقبي {وقال تعاىل 
  . }وإن تكفروا فإن هللا ما يف السماوات وما يف األرض وكان اهللا غنياً محيداً  {وقال تعاىل 

  . }ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني  {وقال حاكياً عن موسى 
ني أشد من فرح من تائبة الأنه تعاىل حيب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه ، وهلذا يفرح بتوب واملعىن

يس من احلياة ، وت ، وأوأيس منها ، واستسلم للمه بفالة من األرض ، وطلبها حىت أعىي ضلت راحلته اليت عليها طعامه وشراب
مع غناه عن طاعات عباده مث غلبته عينه فنام ، واستيقظ وهي قائمة عنده ، وهذا أعلى ما يتصوره املخلوق من الفرح ، هذا كله 

م ودفع الضر حسانه إىل عباده ، وحمبته لنفعهليه ، وإنه إمنا يعود نفعها إليهم دونه ، ولكن هذا من كمال جوده وإم إوتوبا
  عنهم  .

 رجل منهم ، وال ينقص ملكه مبعصيةتقى وا كلهم بررة أتقياء قلوم على أد بطاعة اخللق ، ولو كانأن ملك اهللا ال يزي - 20
  . مم عصاة فجرة قلوم على أفجر رجل منهالعاصني ، ولو كان اجلن واإلنس كله

من اجلن واإلنس مجيع ما  ه ال تنفذ بالعطاء ، ولو أعطى األولني واآلخرينرته ، وأن ملكه وخزائنكمال ملك اهللا وكمال قد - 21
  وه يف مقام واحد .سأل

ار ، أفرأيتم ما أنفق ربكم والنهقال ( يد اهللا مألى ال تغيضها نفقة سحاء الليل  εففي الصحيحني عن أيب هريرة . عن النيب 
  ض ما يف ميينه ) .يمنذ خلق السموات واألرض ، فإنه لن يغ

  . }ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق  {وقال تعاىل 
  أن اهللا حيصي أعمال العباد ويضبطها ، فال يظلم عنده أحد . - 22
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  . }ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد  {قال تعاىل 
  . }يعمل مثقال ذرة خرياً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره فمن  {وقال تعاىل 
  . }ووجدوا ما عملوا حاضراً وال يظلم ربك أحداً  {وقال تعاىل 

  . }وه ئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسيوم يبعثهم مجيعاً فينب {وقال سبحانه 
  . }من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها  {وقال سبحانه 

  عباده يوم القيامة على حسب أعماهلم فال يظلم عنده أحداً . أن اهللا يويف - 23
  . }ة إمنا توفون أجوركم يوم القيام {قال تعاىل 

  . }ومن يعمل سوءاً جيز به  {وقال تعاىل 
  وجوب محد اهللا على من وجد خرياً ، ألن اهللا يسرها عليه ، مث أثابه عليها . - 24
 التحذير ممن ختلف عن العمل الصاحل . - 25

 ون .مكلف أن اجلن - 26

 أمهية القلب ، ألن األصل يف التقوى والفجور القلوب . - 27

 طلب الرزق من اهللا الذي يف السماء . - 28

 أن االستغفار من أسباب املغفرة . - 29

 ال .حفظ اهللا لألعم - 30

 اجلزاء من جنس العمل . - 31

 حماسبة النفس على التفريط . - 32

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  الحديث الخامس والعشرون
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: يا رسول اهللا ! ذهب أهل الدثور باألجور ، يصلون كما  εقالوا للنبي  εأصحاب رسول اهللا عن أبي ذر ( أن ناسًا من 
؟ إن لكم  قوند ليس قد جعل اهللا لكم ما تص  م ، قال : أوَ نصوم ، ويتصدقون بفضول أمواله نصلي ، ويصومون كما

، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ة بكل تسبيحة صدق
م لو يكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتمنكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول اهللا ، أيأتي أحدنا شهوته و 

  وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجر ) رواه مسلم .
---------------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  األموال .:  الدثور

  : أي أمواهلم الزائدة  عن كفايتهم وحاجتهم . بفضول أموالهم
  : البضع اجلماع . بضع

  

  الفوائد :
إىل ة ، ففي هذا احلديث أن الفقراء جاءوا نهم الشديدة يف اخلري ، وتنافسهم باألعمال الصاحلرغبة الصحابة رضي اهللا ع -1

ندهم فضل من مال ، فيحجون ة ، وذلك أن عوبينوا له أن إخوام األغنياء قد سبقوهم ببعض األعمال الصاحل εالنيب 
  دون ، وهم ال يستطيعون ذلك ، فما السبيل للحاق م ؟ويعتمرون ويتصدقون وجياه

  . وهذا هو التنافس الشريف
  . }ويف ذلك فليتنافس املتنافسون  {قال تعاىل 

  . }ون ملثل هذا فليعمل العامل {ل تعاىل وقا
م فيه ، بل خلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهون يف ايتنافس ε...... كما كان أصحاب رسول اهللا  ”:  قال ابن القيم

سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات  [ة ، وقد قال تعاىل : ضهم بعضًا ، وهي نوع من املسابقحيض بع
  . “  ]واألرض

 ة ، وهذا كان دأب الصحابة رضوان اهللا عليهم .زن على ما فات من األعمال الصاحلاحل -2

  أمثلة تدل على ذلك :
  م .له من اخلري مما يقدر عليه غريهون على ما يتعذر عليهم فعحيزن : ما جاء يف حديث الباب : حيث كان الفقراء أوالً 
  لعدم القدرة على آلته .: احلزن على التخلف عن اخلروج يف اجلهاد  ثانياً 

 م تفيض من الدمع حزناً جد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم قلت ال أوال على الذين إذا ما أتوك لتحمله [كما قال تعاىل 
  . ]ون أال جيدوا ما ينفق

  : التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً 
ن ) قال : من شهدها حىت يصلى عليها فله قرياطافإن ابن عمر ملا بلغـه حديث ( من شهد اجلنازة حىت تدفن فله قرياط ، و 

  ط كثرية .لقد فرطنا يف قراري
  ينبغي على املسلم املسارعة إىل اخلريات واألعمال الصاحلات . -3
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  . }وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض  {كما قال تعاىل 
  . }وا اخلريات فاستبق {وقال تعاىل 
  . }ون يف اخلريات وهم هلا سابق ارعونيس {وقال تعاىل 

  ا ) رواه أمحد .هفليغرس ( إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها εوقال 
  ة .احلث على علو اهلم -4

  ( إن اهللا حيب معايل األمور ويكره سفسافها ) رواه الطرباين . εقال 
  وا ) متفق عليه .موا عليه الستهاألول مث مل جيدوا إال أن يستهمصف ( لو يعلم الناس ما يف النداء وال εوقال 
  ه ) رواه ابن حبان .ل رب( إذا سأل أحدكم فليكثر ، فإمنا يسأ εوقال 
  وه الفردوس األعلى ) رواه البخاري .( إذا سألتم اهللا فاسأل εوقال 
سوله ، يفتح اهللا على يديه ، قال عمر : ما أحببت اإلمارة ( ألعطني الراية غداً رجًال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ور  εوقال 

  إال يومئذ ) رواه البخاري .
، فقلت : أسألك ه بوضوئه وحاجته ، فقال يل : سلين فأتيت εيت مع رسول اهللا بوعن ربيعة بن كعب قال ( كنت أ

  ة ، قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم .مرافقتك يف اجلن
  : وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولينديث الباب من قال إن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر ، استدل حب -5

  : أن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر . القول األول
  ه من يشاء ) .اب حيث قال ( ذلك فضل اهللا يؤتيحلديث الب

  : الفقري الصابر . القول الثاني
  قراء قبل األغنياء خبمسمائة عام ) .( يدخل الف εلقوله 

  ( اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ) رواه مسلم . εولقوله 
  واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن من كان تقياً فهــو أفضل .

  ه حيث جعل أبواب اخلري كثرية .سعة فضل اهللا ورمحت -6
 ال .فضل الصدقة بامل -7

 ة ) .( كل معروف صدق ε أن العمل الصاحل صدقة ، وقد قال -8

ة ، وأمرك باملعروف ويك عن املنكر صدقة ، وإرشادك الرجل يف للحديث ( تبسمك يف وجه أخيك صدقوجاء يف روايات 
ة ) ة ، وإفراغك من دلو أخيك لك صدقأرض الضالل لك صدقة ، وإماطتك احلجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدق

.  
بن آدم إال عليها صدقة ، يف كل يوم طلعت فيه الشمس ، قيل : يا رسول اهللا : ومن وعند ابن حبان ( ليس من نفس ا

ة لكثرية ، التسبيح والتحميد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومتيط تصدق ا ؟ قال : إن أبواب اجلنأين لنا صدقة ن
ان ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهف تهاألذى عن الطريق ، وتسمع األصم ، ودي األعمى ، وتدل املستدل على حاج

 املستغيث ، وحتمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك ) .

  وعان :والصدقة بغري املال ن ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا
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  : ما فيه تعدية اإلحسان إىل اخللق فتكون صدقة عليهم ، ورمبا كان أفضل من الصدقة باملال . حدهماأ
ال ، ، وذلك خري  من النفع بامل هإىل طاعة اهللا ، وكف عن معاصي ألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ، فإنه دعاوهذا كا

  وكذلك تعليم العلم النافع ، وإقراء القرآن ، وإزالة األذى عن الطريق ، والسعي يف جلب النفع للناس ، ودفع األذى عنهم .
  ه قاصر على فاعله ، كأنواع الذكر من التكبري والتحميد والتهليل فعت مالية ما ن: من الصدقة اليت ليس الثاني

  . “ واالستغفار

 فضل ذكر اهللا وأنه صدقة على النفس . -9

 فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ( وستأيت مباحثه إن شاء اهللا ) . - 10

 حترمي الزنا . - 11

 أن إتيان احلالل استغناء عن احلرام جيعل احلالل قربة وصدقة . - 12

بادة إذا نوى ويف هذا دليل على أن املباحات تصري طاعات بالنيات الصادقات ، فاجلماع يكون ع ”:  قال النووي رحمه اهللا
ة ومعاشرا باملعروف الذي أمر اهللا به ، أو طلب ولد صاحل ، أو إعفاف نفسه ، أو إعفاف الزوجة ومنعهما به قضاء حق الزوج

  . “لفكر فيه ، أو اهلم به أو غري ذلك من املقاصد الصاحلة مجيعاً من النظر إىل احلرام أو ا
  جواز القياس . - 13
  ال .ملسلم ويرتقى به يف مراتب الكماحلث على السؤال عما ينتفع به ا - 14
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الشمس تعدل بين اثنين  ( كل سالمى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه εعن أبي هريرة . قال : قال رسول اهللا 
ا الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيه صدقة ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة ، والكلمة

  إلى الصالة صدقة ، وتميط األذى عن الطريق صدقة ) رواه البخاري ومسلم .
---------------------------------------------------------  

  ي الكلمات :معان
: السالم : عظام الكف واألصابع واألرجل ، واملراد يف هذا احلديث مجيع أعضاء جسم اإلنسان ومفاصله ، وهي  سالمى

  ( خلق اإلنسان على ستني وثالمثائة مفصل ) . εثالمثائة وستون مفصًال ، كما قال 
  : أي البشر ، ومسوا ناساً من اإليناس أو النسيان . الناس
  جر .: أ صدقة

  
  الفوائد :

  أن على اإلنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه صدقة . -1
ن بالتسبيح والتهليل والتكبري ، وجاء يف رواية ( وجيزىء من ذلك ركعتان من وهذا سهل ، فإنه يستطيع أن يأيت ذا الديْ 

  الضحى ) .
  : والعدل له فضائل فضيلة العدل بني الناس . -2

  هللا أمر به .: أن ا أوالً 
  . }إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ....  {فقال تعاىل 

  : أن اهللا حيب أهله . ثانياً 
  . }وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني  {قال سبحانه 

  : على منابر من نور . ثالثاً 
  ه مسلم .( إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ) روا εقال 
  : يف ظل اهللا يوم القيامة . رابعاً 
  ( سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل ... ) متفق عليه . εقال 

  فضيلة الصلح بني الناس ، وأنه من أعظم األعمال . -3
  . }والصلح خري  {قال تعاىل 

  . }روف أو إصالح بني الناس ر بصدقة أو معيف كثري من جنواهم إال من أم ال خري {وقال تعاىل 
  ( أال أخربكم بأفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى ؟ قال : إصالح ذات البني ) رواه أمحد . εوقال 

  . }وا ذات بينكم واتقوا اهللا وأصلح {وقال تعاىل 
  . }وا بينهمـا وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلح {وقال تعاىل 
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  ذلك فقال : اذهبوا بنا نصلح ب εوا حىت تراموا باحلجارة ، فأخرب رسول اهللا بن سعد . ( أن أهل قباء اقتتلل وعن سه
  م ) رواه البخاري .بينه

  من أقوال السلف :
  . “ة ح بني اثنني أعطاه اهللا بكل كلمة عتق رقبمن أصل ”:  قال أنس

  . “وزر أخاً يف اهللا ، وامش ثالثة أميال وأصلح بني اثنني امش ميالً وعد مريضاً ، وامش ميلني  ”:  وقال أبو أمامة
  . “من أراد فضل العابدين فليصلح بني الناس ، وال يوقع بينهم العداوة والبغضاء  ”:  وقال بعض العلماء

 ه .له عليها أو يرفع له عليها متاعة اإلنسان ألخيه املسلم ، فيعينه يف دابته فيحماحلث على معاون -4

 ، واألمثلة كثرية جداً . εذكره النيب وهذا مثال  -5

لو وجدت إنساناً على الطريق وطلب منك أن حتمله إىل البلد ومحلته ، فإنه يدخل من  ”:  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا
  . “باب أوىل 

  ولكن هل يجب عليك أن تحمله أو ال يجب ؟
مل تأمن من هذا الرجل فال  ة ، فإنبًا إلنقاذه من اهللكحتمله وجو  : إن كان يف مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن الجواب

  ك أن حتمله ، مثل ختاف أن يغتالك .يلزم
  وللتعاون فضائل :

  : حث اهللا عليه . أوالً 
  . }وا على الرب والتقوى وتعاون {قال تعاىل 

  : أنه سبب للقوة . ثانياً 
  . }لوا وتذهب رحيكم شوا فتفوال تنازع {قال تعاىل 

  نه سبب ملعونة اهللا للعبد .: أ ثالثاً 
  ه ) رواه مسلم .يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجت ( من كان εقال 

  فضل الكلمة الطيبة وأا صدقة . -6
  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها . –وذكر اهللا  –وتشميت العاطس  –ورد السالم  –كالسالم 

  . }ه الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعإليه يصعد  {تعاىل  والكالم الطيب هو الذي يقبل عند اهللا ، كما قال
  فضل املشي إىل املساجد ، ففي كل خطوة صدقة . -7

  والمشي إلى المساجد فضله عظيم .
  : أن كل خطوة إىل املسجد صدقة . أوالً 

  كما يف حديث الباب .
  : أنه من أسباب حمو اخلطايا . ثانياً 
به اخلطايا ويرفع به الدرجات ، قالوا : بلى ، قال : إسباغ الوضوء على املكاره ، وكثرة  ( أال أدلكم على ما ميحو اهللا εقال 

  اخلطا إىل املساجد ، وانتظار الصالة بعد الصالة ) رواه مسلم .
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  كل خطوة متحو سيئة وأخرى تكتب حسنة .  : أن ثالثاً  
  حسنة ) رواه النسائي . ( من راح إىل مسجد اجلماعة فخطوة متحو سيئة ، وخطوة تكتب له εقال 

  ويف رواية ( فرجل تكتب له حسنة ، ورجل حتط عنه سيئة حىت يرجع ) .
  : لوإلماطة األذى فضائ فضل إماطة األذى عن الطريق ، وأنه صدقة . -8

  : أنه صدقة . أوالً 
  حلديث الباب .

  : من عالمات اإلميان . ثانياً 
  : ال إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ) رواه مسلم .( اإلميان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول  εقال 
  : أنه من أسباب دخول اجلنة . ثالثاً 

  ة ، يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي ( لقد رأيت رجًال يتقلب يف اجلن εعن أيب هريرة . قال : قال 
  املسلمني ) رواه مسلم .

  : من أسباب املغفرة . رابعاً 
  كر اهللا له ، فغفر له ) متفق عليه .شي بطريق وجد غصن شوك على الطريق ، فأخره فش( بينما رجل مي εقال 

  فضل صالة اجلماعة . -9
 كثرة طرق اخلري . - 10

 التحذير من الكالم غري الطيب . - 11

 احلرص على خدمة املسلمني . - 12
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  الحديث السابع والعشرون
البر حسن الخلق ، واإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) قال (  εعن النواس بن سمعان عن النبي 

   رواه مسلم 
فقال : أجئت تسأل عن البر واإلثم ؟ قلت : نعم ، قال : استفت قلبك ،  εوعن وابصة بن معبد قال ( أتيت رسول اهللا 

تردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ) البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، واإلثم ما حاك في النفس و 
  .رواه أحمد والدارمي .

---------------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : اسم جامع للخري . البر
  : التحلي بالفضائل وترك الرذائل . حسن الخلق

  : الذنب . اإلثم
  . ه القلب: أي مل يسكن إلي ما حاك في نفسك

  
  الفوائد :

  احلث على حسن اخللق ، وأنه من أعظم خصال الرب . -1
 : مفي الحديث بعض عالمات اإلث -2

  : قلق القلب واضطرابه ، لقوله ( واإلمث ما حاك يف صدرك ) . أوالً 
  : كراهة اطالع الناس عليه ، لقوله ( وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . ثانياً 

إشارة إىل أن اإلمث ما أثر يف الصدر حرجاً وضيقًا وقلقًا واضطراباً  ” حاك في .... ) : قال ابن رجب  : في قوله ( اإلثم ما
ة اإلمث مستنكر حبيث ينكرونه عند اطالعهم عليه ، وهذا أعلى مراتب معرففلم ينشرح له الصدر ، ومع هذا فهو عند الناس 

  . “عند االشتباه ، وهو ما استنكر الناس فاعله وغري فاعله 
 ب القلب السليم ، يضطرب قلبه وخياف عند فعل احلرام أو الشك به .أن صاح -3

وع إىل القلوب عند االشتباه مما سكن إليه القلب ، وانشرح إليه يث وابصة وما يف معناه على الرجفدل حد ”:  قال ابن رجب
 . “احلالل ، وما كان خالف ذلك فهو اإلمث واحلرام و الصدر ، فهو الرب 

 ون إليه .ه على معرفة احلق والسكفطر عبادأن اهللا  -4

   .ن ما حاك يف صدر اإلنسان فهو إمث وإن أفتاه غريه بأنه ليس بإمثأ -5

وهذه مرتبة ثانية ، وهو أن يكون الشيء مستنكرًا عند فاعله دون غريه وقد جعله أيضًا إمثًا ،  ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا
و ميل إىل هوى من غري دليل شرعي ، ان ، وكان املفيت يفيت له مبجرد ظن أميه لإلا يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدر وهذا إمن

فال وربك ال  {أما إذا كان فتوى املفيت تستند إىل دليل شرعي فيجب على املرء أن يتقيد ا وإن مل يطمئن قلبه ، قال تعاىل 
  . “ }ويسلموا تسليماً يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت 
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  ، حيث أخرب وابصة مبا يف نفسه قبل أن يتكلم به . εمعجزة الرسول  -6
 أن الدين وازع ومراقب داخلي . -7

  .أن الدين مينع من اقرتاف اإلمث -8

 طمأنينة القلب السليم للخري . -9

 نفور القلب السليم من الشر . - 10

 . εبالغة النيب  - 11
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  امن والعشرونالحديث الث
موعظـة وجلـت منهـا القلـوب ، وذرفـت منهـا العيـون ، فقلنـا :  εعن أبي نجيح العرباض بن سارية قال ( وعظنـا رسـول اهللا 

يـا رســول اهللا ! كأنهــا موعظــة مــودع فأوصنــــا . قــال : أوصــيكم بتقــوى اهللا عــز وجــل ، والســمع والطاعــة ، وإن تــأمر علــيكم 
اختالفـاً كثيـراً ، فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين مـن بعـدي ، عضـوا عبد ، فإنه مـن يعـش مـنكم فسـيرى 

  ة ) رواه أبو داود والترمذي .لعليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات األمور ، فإن كل بدعة ضال
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  املقرون بالتخويف . : املوعظة التذكري وعظنا
  : خافت . وجلت
  : سالت . وذرفت

  : أقصى األضراس . بالنواجذ
  

  الفوائد :
  : والموعظة فيها مباحثة . مشروعية املوعظ - 1

  : مشروعيتها . أوالً 
  . }وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوالً بليغاً  {لقوله تعاىل 
  . }ة ل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنادع إىل سبي {وقوله تعاىل 

  ) . εوحلديث الباب ( وعظنا رسول اهللا 
وأمـر العيد ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ، مث قام متوكئاً علـى بـالل ، فـأمر بتقـوى اهللا ،   εوعن جابر قال ( شهدت مع رسول اهللا 

  م ) متفق عليه .بطاعته ، ووعظ الناس وذكره
  بل يتخوهلم . : أن ال يدمي املوعظة ثانياً 

  ة يف األيام خمافة السآمة علينا ) رواه البخاري .يتخولنا باملوعظ εال ( كان النيب عن ابن مسعود ق
  يتخولنا : يتعاهدنا .

  : كان يراعي األوقات يف تذكرينا ، وال يفعل ذلك كل يوم لئال منل . والمعنى
  : أن ال يطيل يف املوعظة . ثالثاً 
  ) رواه مسلم .( إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه  εقال 

  ة يوم اجلمعة ، إمنا هي كلمات يسريات ) .ال يطيل املوعظ εوعند أيب داود ( كان رسول اهللا 
  مئنة : دليل وعالمة .

  ة .: أن تكون بليغ رابعاً 
  ة .. ) .ه يف احلديث ( وعظنا موعظة بليغلقول
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صـاهلا إىل قلـوب السـامعني بأحسـن صـورة مـن األلفـاظ والبالغـة هـي التوصـل إىل إفهـام املعـاين املقصـودة ، وات ”:  قال ابن رجـب
  . “الدالة عليها وأفصحها وأحالها لألمساع وأوقعها يف القلوب 

  أن من صفات املؤمنني عند مساع املواعظ ، البكاء واخلوف . - 2
  . “هذان الوصفان ما مدح اهللا املؤمنني عند مساع الذكر  ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا 
  . }ه زادم إمياناً الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آيات إمنا املؤمنون { كما قال تعاىل  
  . }أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا وما نزل من احلق  {وقال سبحانه  

م وقلـوم إىل ذكـر مث تلـني جلـوده الذين خيشون رـمعر منه جلود شاهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين تق {وقال تعاىل 
  . }اهللا 

  . }وا من احلق إذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفو  {وقال تعاىل 
  : وللبكاء من خشية اهللا فضائلفضل البكاء من خشية اهللا .  - 3

  : سبب للنجاة من النار . أوالً 
   حىت يعود اللنب يف الضرع ) رواه الرتمذي .( لن يلج النار رجل بكى من خشية اهللا εقال 

  النار : عني بكت من خشية اهللا ، وعني باتت حترس يف سبيل اهللا ) رواه الرتمذي . ( عينان ال متسهما εوقال 
  : البكاء مع الذكر سبب إلظالل اهللا للعبد . ثانياً 
  اهللا خالياً ففاضت عيناه ) متفق عليه .( سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : .. ورجل ذكر  εقال 
  : أن البكاء من خشية اهللا مسة من مسات الصحابة . ثالثاً 

  كما يف حديث الباب .
 ε( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيـتم كثـرياً ، قـال : فغطـى أصـحاب رسـول اهللا  εوحلديث أنس قال : قال رسول اهللا 
  وجوههم وهلم خنني ) متفق عليه .

  أمثلة على بكاء الصحابة :
  ثبت يف ترمجة عمر بن اخلطاب أنه كان يف وجهه خطان أسودان .
  وكان عثمان إذا وقف على قرب يبكي حىت تبتل حليته من البكاء .

  . ه البكاء إال بكى حىت يغلب }أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا  {ثبت عن ابن عمر أنه ما قرأ قول اهللا 
  . “لكل شيء علم ، وعلم اخلذالن ترك البكاء من خشية اهللا  ”:  قال أبو سليمان الدارانيدة : فائ

  تأثر الصحابة باملوعظة وشدة خوفهم من اهللا . - 4
 غ .أن وصية املودع غالباً تكون أبل - 5

أن يصـلي صـالة  εالنـيب فإن املودع يستقصـي مـا مل يسـتقص غـريه يف القـول والفعـل ، ولـذلك أمـر  ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا
  . “مودع ، ألنه من استشعر أنه مودِع بصالته أتقنها على أكمل وجوهها 

 أن أهم وصية يوصي ا اإلنسان هي تقوى اهللا ، ألنه هي سبب سعادة الدنيا واآلخرة . - 6
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  لكم وإيـــاكم أن اتقـــوا ولقـــد وصـــينا الـــذين أوتـــوا الكتـــاب مـــن قـــب {لألولـــني واآلخـــرين كمـــا قـــال تعـــاىل:  والتقـــوى هـــي وصـــية اهللا
  .}اهللا 

  .]  18وقد سبقت فضائل التقوى يف حديث : [ ملعاذ ( اتق اهللا حيثما كنت ) .        εوقال 
  وجوب السمع والطاعة لويل األمر ما مل يأمروا مبعصية ، وهذا واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع . - 7

  . }رسول وأويل األمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا ال {قال تعاىل 
أمــريي فقـــد  ي فقــد أطــاعين ، ومــن عصــا( مــن أطــاعين فقــد أطــاع اهللا ، ومـــن عصــاين فقــد عصــى اهللا ، ومــن أطــاع أمـــري  εوقــال 

  عصاين ) رواه البخاري .
  وعن أيب ذر قال ( إن خليلي أوصاين أن أمسع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً جمدع األطراف ) متفق عليه .

فـإن أمـر مبعصـية فـال مسـع وال ة ، ا أحـب وكـره ، إال أن يـؤمر مبعصـية فيمـعلى املرء املسلم السمع والطاعـ ( εصحيحني قال ويف ال
  ة ) .طاع

  ة ) .ه من فارق اجلماعة شرباً فمات ، فميتة جاهلي( من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب ، فإن εوقال 
لـى اخلـروج عـن طـاعتهم مـن املفاسـد أضـعاف مـا حيصـل ه يرتتـب عن جـاروا ، فألنـا لـزوم طـاعتهم وإأمـ ” : قال شارح الطحاوية

م علينـا إال لفسـاد أعمالنـا هم ، بل يف الصرب على جورهم تكفري السيئات ، ومضـاعفة األجـور ، فـإن اهللا تعـاىل مـا سـلطمن جوره
  . “، واجلزاء من جنس العمل 

م مصــاحل العبــاد يف معاشــهم ، ففيهــا ســعادة الــدنيا ، وــا تنــتظاملســلمني ، وأمــا الســمع والطاعــة لــوالة أمــور  ”:  وقــال ابــن رجــب
  . “وا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رم 

  ة .االختالف والفرقحيث وقع ما أخرب به من  εمعجزة للنيب  - 8
  ( ستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة ) رواه أبو داود . εوهذا مصداق لقوله 

  ة لقوله ( فعليكم بسنيت ) .االختالف ، وهو التمسك بالسنعند العالج  - 9
، وجــه ذلــك : أنــه ال ميكــن لزومهــا إال  εم ســنة النــيب أنــه جيــب علــى اإلنســان أن يــتعل ” : قــال الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه اهللا - 10

  . “بعد علمها وإال فال ميكن 
 ة .أن للخلفاء الراشدين سنة متبع - 11

  . لقوله ( وسنة اخللفاء الراشدين )
  أيضاً ( اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر ) رواه الرتمذي . εولقوله 

  واخللفاء الراشدون الذين أمرنا باالقتداء م هم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي .
  . “وا به لراشدين ألم عرفوا احلق وقضوإمنا وصف اخللفاء با ”:  قال ابن رجب

  ) . 5ما يتعلق بالبدع يف احلديث رقم :  التحذير من البدع . ( وقد سبق - 12
هــذا مــن جوامــع الكلــم ، ال خيــرج عنــه شــيء ، وهــو أصــل عظــيم مــن  ”:  قــال ابــن رجــب رحمــه اهللا أن مجيــع البــدع ضــاللة . - 13

فكـل مـن أحـدث شـيئاً ونسـبه إىل الـدين ومل أمرنا هذا مـا لـيس منـه فهـو رد ) ( من أحدث يف  εأصول الدين ، وهو شبيه بقوله 
لـــه أصـــل مـــن الـــدين يرجـــع إليـــه فهـــو ضـــاللة والـــدين بـــرىء منـــه ، وســـواء يف ذلـــك مســـائل االعتقـــادات ، أو األعمـــال ، أو  يكـــن

  . “والباطنة  ةاألقوال الظاهر 
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  الحديث التاسع والعشرون
ن عن معاذ بن جبل قال ( قلـت يـا رسـول اهللا أخبرنـي بعمـل يـدخلني الجنـة ويباعـدني مـن النـار ، قـال : لقـد سـألت عـ

ــؤتي الزكــاة ،  ــه شــيئاً ، وتقــيم الصــالة ، وت ــه ليســير علــى مــن يســره اهللا تعــالى عليــه ، تعبــد اهللا ال تشــرك ب عظــيم ، وإن
الخطيئـة كمـا  ة ، والصـدقة تطفـىءدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنـوتصوم رمضان ، وتحج البيت ، ثم قال : أال أ

 ]تتجـافى جنـوبهم عـن المضـاجع .. حتـى بلـغ .. يعملـون  [تـال وصالة الرجل فـي جـوف الليـل ثـم يطفىء الماء النار 
ــرأس األمــر وعمــوده وذروة ســنامه ؟ قلــت : بلــى يــا رســول اهللا ، قــال : رأس األمــر اإلســالم  ــم قــال : أال أخبــرك ب ، ث

ذ وذروة ســنامه الجهــاد ، ثــم قــال : أال أخبــرك بمــالك ذلــك كلــه ؟ قلــت : بلــى يــا رســول اهللا ، فأخــ، وعمــوده الصــالة 
بلسانه وقال : كف عليك هذا ، قلـت : يـا نبـي اهللا ! وإنـا لمؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه ؟ فقـال : ثكلتـك أمـك يـا معـاذ ، 

م ) رواه الترمــذي وقــال حــديث ل علــى منــاخرهم إال حصــائد ألســنتهوهــل يكــب النــاَس فــي النــار علــى وجــوههم أو قــا
  حسن صحيح .

 ------------------------------------------ -----------  
  معاني الكلمات :

  ة .وقاي:  جنة
  : وسطه . جوف الليل

  : تبتعد . تتجافى
  : يلقى . يكب

  
  الفوائد :

  ة .شدة اهتمام معاذ باألعمال الصاحل - 1
 . }وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون  {ال سبب لدخول اجلنة ، كما قال تعاىل أن األعم - 2

  ؟يدخل أحد منكم الجنة بعمله )  ( لن εلكن ما الجواب عن قوله 
 .ه ، واقتسام املنازل والدرجات باألعمال بعفو اهللا ، ودخول اجلنة برمحت : النجاة من النار قيل : الجواب

 م . وهذا من علو مهتهم ورفعتهم .ة على السؤال عما يفيدهم وينفعهحرص الصحاب - 3

  ينتفعون به : وهناك أمثلة كثيرة تدل على حرص الصحابة على السؤال الذي
  فقد سأله صحايب : أي اإلسالم خري ؟

  ؟وسأله آخر : أي العمل أفضل 
  وسأله آخر : أي العمل أحب إىل اهللا ؟

  وسأله آخر : أي الصالة أفضل ؟
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  وقال له آخر : علمين دعاء أدعو به يف صاليت ؟
  زمان .وا ويعملوا ، خبالف كثري من الناس يف هذه األنوا يسألون ليستفيدوا ويطبقوكا

ل اجلنـــة وجنـا مـن النـار فقـد فـاز الفـوز اب االبتعاد عن النار ، ألن من دخأن أعظم ما يسأل عنه هو أسباب دخول اجلنة ، وأسب - 4
  العظيم .
  . }ة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل اجلن {قال تعاىل 

  . }جهنم إن عذاا كان غراماً والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب  {وقد قال تعاىل يف صفات عباد الرمحن 
  ( ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . ε وكان أكثر دعاء النيب

  يدعو ( اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ) . εوكان 
  أن هذا السؤال يعترب سؤال عظيم . - 5

نار أمر عظيم جـداً ، وألجلـه أنـزل اهللا الكتـب وأرسـل الرسـل ة والنجاة من الوذلك ألن دخول اجلن ” : قال ابن رجب رحمه اهللا
ة ، وأعــوذ بــه مــن النــار ، وال أحســن دنــدنتك وال دندنــة ذا صــليت ؟ قــال : أســأل اهللا اجلنــلرجــل : كيــف تقــول إ ε، وقــال النــيب 

  . “: حوهلا ندندن  εمعاذ ، فقال النيب 
  اهتدى ، ومن مل ييسر عليه مل ييسر له . ةهللا ، فمن يسر اهللا عليه اهلدايأن التوفيق كله بيد ا - 6

فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى . وأمـا مـن خبـل واسـتغىن وكـذب باحلسـىن فسنيسـره للعسـرى  {قال تعاىل 
{ .  

  ر له العمل الصاحل .اهللا أن ييسأنه ينبغي لإلنسان أن يسأل  - 7
  . }صدري ويسر يل أمري  رب اشرح يل {وقد أخرب اهللا عن نبيه موسى أنه قال 

م والــذين جاهــدوا فينــا لنهــدينه {وأن جيتهــد يف حتصــيل أســباب اهلدايــة ، ومــن اجتهــد فقــد وعــد اهللا لــه باهلدايــة كمــا قــال تعــاىل 
  . }سبلنا 

د عظمهـم جهـاداً ، وأفـرض اجلهـاد جهـاد الـنفس وجهـايـة باجلهـاد ، فأكمـل النـاس هدايـة أعلـق سـبحانه اهلدا ”:  قال ابن القـيم
  . “اهلوى ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الدنيا 

  ا هو عبادة اهللا تعاىل .أن أول الواجبات وأعظمه - 8
  . }يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم  {كما قال تعاىل 

  . }وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون  {وقال تعاىل 
  . }وت نبوا الطاغأن اعبدوا اهللا واجت ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً  {وقال تعاىل 

  وا به شيئاً ) .ى العباد : أن يعبدوه وال يشرك( وحق اهللا عل εوقال 
  أن أعظم الذنوب ، وأكرب الكبائر  الشرك . - 9

  مباحث الشرك :
  ( وهذا هو الشرك األكرب ) . .: تعريفه : هو تسوية غري اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا  أوالُ 

، اهللا مــن القبــور واجلــن والشــياطني لغــري اهللا ، كــدعاء غــري اهللا والتقــرب بالــذبائح والنــذور لغــري وهــو صــرف شــيء مــن أنــواع العبــادة
  واخلوف من املوتى أو اجلن أو الشياطني أن يضروه أو ميرضوه .
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  هو أعظم الظلم . : ثانياً 
  . }لظلم عظيم  إن الشرك {قال تعاىل 

فقـد وضـع العبـادة يف غـري موضـعها وصـرفها لغـري مسـتحقها وذلـك أعظـم  والظلم وضع الشيء يف غري موضعه ، فمن عبد غري اهللا
  الظلم .

  حمبط للعمل . ه: أن ثالثاً 
  . ]ون حلبط عنهم ما كانوا يعمل أشركواولو  [قال تعاىل 

  : ال يغفر اهللا لصاحبه إذا مات عليه . رابعاً 
  . ] إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء [قال تعاىل 

  : أن اجلنة حرام على املشرك . خامساً 
  . }ة ومأواه النار من يشرك فقد حرم اهللا عليه اجلنإنه  {قال تعاىل 

  ) . 3ى أركان اإلسالم يف حديث رقم : ة ( وقد سبق الكالم علأن القيام بأركان الدين سبب لدخول اجلن - 10
  . هاأبواب اخلري لكي يكثر منينبغي للمسلم أن حيرص على معرفة  - 11

ل ، فــإن ذلــك علــى أبــواب اخلــري مــن النوافــ ملــا رتــب دخــول اجلنــة علــى واجبــات اإلســالم دلــه بعــد ”:  قــال ابــن رجــب رحمــه اهللا
    . “ل بعد أداء الفرائضنوافأفضل أولياء املقربني الذين يتقربون إليه بال

 : وللصوم فضائلاة من النار . فضل الصوم وأنه سبب للنج - 12

  ة من النار .: من أسباب النجا أوالً 
  كما يف حديث الباب .

  ة ) متفق عليه ، وللنسائي ( جنة من النار ) .( الصيام جن εوقال 
  ويف رواية للنسائي ( الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال ) .

  : بضم اجليم الوقاية والسرت . والجنة  وألمحد ( جنة وحصن حصني من النار ) .
   باعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفاً ) متفق عليه .( من صام يوماً يف سبيل اهللا εوقال 
  : الصيام طريق إىل اجلنة . ثانياً 

عـــن أيب أمامـــة . قـــال ( قلـــت : يـــا رســـول اهللا ! دلـــين علـــى عمـــل أدخـــل بـــه اجلنـــة ؟ قـــال : عليـــك بالصـــوم فإنـــه ال مثـــل لـــه ) رواه 
  النسائي .

  : الصوم فضله عظيم اختص اهللا به . ثالثاً 
  زي به ) متفق عليه .له إال الصوم فإنه يل وأنا أج : كل عمل ابن آدم( قال اهللا تعاىل εقال : قال رسول اهللا ريرة عن أيب ه

  مع أن األعمال كلها له وهو الذي يجزي بها ؟ال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) إ (اختلف ما المراد بقوله 
  : وأنا أجزي به ، أي أتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته .وقيل،  ه الرياء كما يقع يف غريه: إن الصوم ال يقع في فقيل
  : الصوم يشفع لصاحبه . رابعاً 
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ه ة ، يقــول الصــيام : أي رب ، منعتــ( الصــيام والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم القيامــ εقــال : قــال رســول اهللا عــن عبــد اهللا بــن عمــرو 
  .الطعام والشهوات بالنهار فشفعين فيه ) رواه أمحد 

  ) 23 فضل الصدقة وأا سبب حملو اخلطايا ( وقد سبقت فضائل الصدقة يف حديث رقم : - 13
 : ولقيام الليل فضائلفضل صالة الليل وأا تطفىء اخلطيئة كالصدقة .  - 14

  : أن اهللا مدح أهله . أوالً 
  . }جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفاً وطمعاً  تتجاىف  {قال تعاىل 

  الصالة بعد الفريضة .: أنه أفضل  ثانياً 
  ( أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ) رواه مسلم . εقال 
  : من عالمات املتقني . ثالثاً 

 ونل مـا يهجعـإن املتقني يف جنات وعيون آخذين ما آتاهم رـم إـم كـانوا قبـل ذلـك حمسـنني . كـانوا قلـيالً مـن الليـ {قال تعاىل 
  . }ار هم يستغفرون وباألسح .

  .: من أسباب دخول اجلنة  اً رابع
  وا اجلنــة بســالم ) رواه الرتمذي .ل( أيها الناس ! أطعموا الطعام ، وصلوا األرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخ εقال 

  : أنه شرف للمؤمن . خامساً 
من قيامـــه بالليــل ، وعـــزه جمــزي بـــه ، ... واعلــم أن شـــرف املــؤ  عمــل مـــا شــئت فإنـــك( جـــاءين جربيــل ! فقـــال يــا حممـــد ! ا εقــال 

  استغناؤه عن الناس ) رواه الطرباين .
  : هلم غرف يف اجلنة . سادساً 

( إن يف اجلنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها اهللا ملن أطعم الطعام ، وأفشـى السـالم ، وصـلى  εقال 
  بالليل والناس نيام ) رواه أبو داود .

  ف :من أقوال السل 
  . “ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث : قيام الليل ، ولقاء اإلخوان ، والصالة يف مجاعــة  ”:  قال محمد بن المنكدر

  . “ما نعلم عمًال أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا املال ، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل  ”:  وقال الحسن
  . “تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حمروم وقد كثرت خطيئتك  إذا مل ”:  وقال الفضيل بن عياض

  . “و يف هلوهم ، ولوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا لهأهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل ال ”:  وقال أبو سليمان الداراني
يعين بـ[ األمر ] الدين الذي بعـث بـه ، وهـو اإلسـالم فأما رأس األمر  ، ف ” : قال ابن رجب رحمه اهللاأن رأس األمر اإلسالم ،  - 15

  . “ا باطناً وظاهراً فليس من اإلسالم يف شيء م ر قِ ، وقد جاء تفسريه يف رواية أخرى بالشهادتني ، فمن مل يُ 
 أمهية الصالة يف اإلسالم وأا عموده . كما يقوم الفسطاط على عموده . - 16

  ة اهللا .ملفيه إعالء لك ه ، ألنوهو أعلى ما فيه وأرفع ، سنام اإلسالموة أمهية اجلهاد يف سبيل اهللا ، فهو ذر  - 17
  وللجهاد في سبيل اهللا فضائل :

  : أنه ذروة سنام اإلسالم . أوالً 
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  حلديث الباب .
  : أن الروحة أو الغدوة يف سبيل اهللا خري من الدنيا . ثانياً 
  فيها ) متفق عليه .ة خري من الدنيا وما ( لغدوة يف سبيل اهللا أو روح εقال 

  الذي حيصل ملن لو حصلت له الدنيا كلها ألنفقها يف طاعة اهللا .خري من الثواب ومعىن احلديث : أن هذا القدر من الثواب 
  : أنه من أفضل األعمال . ثالثاً 
   ) متفق عليه .أيب ذر . قال ( قلت يا رسول اهللا ! أي العمل أفضل ؟ قال : اإلميان باهللا ، واجلهاد يف سبيل اهللا عن

  : أن ااهد أفضل الناس . رابعاً 
فقــال : أي النــاس أفضــل ؟ قــال : مــؤمن جياهــد بنفســه ومالــه يف ســبيل اهللا ) متفــق  εعــن أيب ســعيد قــال ( أتــى رجــل رســول اهللا 

  عليه .
  : اجلهاد ال يعدله شيء . خامساً 

بيل اهللا ؟ قــال : ال تســتطيعونه ، فأعــادوا مــرتني أو ثالثــاً ، كــل عــن أيب هريــرة . قــال ( قيــل يــا رســول اهللا ، مــا يعــدل اجلهــاد يف ســ
ذلك يقول : ال تستطيعونه ، مث قال : مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم ، القانت بآيات اهللا ، ال يفـرت مـن صـيام وال 

  صالة حىت يرجع ااهد يف سبيل اهللا ) متفق عليه .
  رجة يف اجلنة .: للمجاهدين مائة د سادساً 

ة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ، ما بني الـدرجتني كمـا بـني السـماء واألرض ) رواه البخـاري ( إن يف اجلنة مائة درج εقال 
.  

  : اجلهاد سبب للنجاة من النار . سابعاً 
  ( ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار ) رواه البخاري . εقال 

ويف ذلك إشارة إىل عظم قـدر التصـرف يف سـبيل اهللا ، فـإذا كـان جمـرد مـس الغبـار للقـدم حيـرم عليهـا  ”:  حجر قال الحافظ ابن
  . “ النار فكيف مبن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟

  : من أسباب دخول اجلنة . ثامناً 
سـبيل اهللا فيقتلـون ويقتلـون وعـداً عليـه حقـاً يف إن اهللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمـواهلم بـأن هلـم اجلنـة يقـاتلون يف  {قال تعاىل 

  . }التوراة واإلجنيل والقرآن 
  : ااهد يكون اهللا يف عونه . تاسعاً 
( ثالثــة حــق علــى اهللا عــوم : ااهــد يف ســبيل اهللا ، واملكاتــب الــذي يريــد األداء ، والنــاكح الــذي يريــد العفــاف ) رواه  εقــال 

  أمحد .
  غفرة الذنوب .: اجلهاد سبب مل عاشراً 

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتـارة تنجـيكم  مـن عـذاب ألـيم . تؤمنـون بـاهللا وجتاهـدون يف سـبيل اهللا بـأموالكم  {قال تعاىل 
وأنفســكم ذلـــك خــري لكـــم إن كنــتم تعلمـــون . يغفــر لكـــم ذنــوبكم ويـــدخلكم جنــات جتـــري مــن حتتهـــا األــار ومســـاكن طيبـــة يف 

  . }جنات عدن 
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  ه .سانه فقد ملك أمره وأحكمه وأضبطصل لكل خري ، وأن من ملك له أاللسان وضبطأن حفظ  - 18
ه ، فــإن اإلنســان يــزرع بقولــه وعملــه احلســنات ئد األلســنة جــزاء الكــالم احملــرم وعقوباتــواملــراد حبصــا ” قــال ابــن رجــب رحمــه اهللا :

ة ، ومــن زرع شــراً مــن قــول أو عمــل حصــد الكرامــ خــرياً مــن قــول أو عمــلوالســيئات ، مث حيصــد يــوم القيامــة مــا زرع ، فمــن زرع 
  . “حصد غداً الندامة 

  : ويدل لذلكفاللسان إن تكلم به الكالم احملرم من الغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم فإن ذلك من أسباب دخول النار ، 
  حديث الباب ( وهل يكب الناس يف النار إال حصائد ألسنتهم ) .

  شر ما بني حلييه ، وشر ما بني رجليه دخل اجلنة ) رواه الرتمذي . ( من وقاه اهللا εوقوله 
  م ) رواه البخار ي .هلا باًال يهوي ا يف نار جهن ة من سخط اهللا تعاىل ال يلقي( إن العبد ليتكلم بالكلم εوقوله 
  شرق واملغرب ) متفق عليه .ة ما يتبني فيها يزل ا إىل النار أبعد مما بني املرواية ( إن العبد ليتكلم بالكلمويف 

  من أقوال السلف في حفظ اللسان :
  . “خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سوامها : صالته ولسانه  ”:  قال يونس بن عبيد

  . “ان ، فلم أجده يف شيء أقل من اللسفتشت الورع  ”:  وقال الحسن بن صالح
  . “األعضاء شيئاً جنت ، وإذا عفا عفت اللسان أمري البدن ، فإذا  جىن على  ”:  وقال الحسن

  . “الكالم كالدواء ، إن أقللت منه نفع ، وإن أكثرت منه قتل  ”:  وقال عمرو بن العاص
  : الكلمة أسرية يف وثاق الرجل ، فإذا تكلم ا صار يف وثاقها . وقيل

  قال الشاعر :
    ال يلدغنك إنـه ثعبان          احفظ لسانك أيها اإلنسان      

  كانت اب لقاءه الشجعان           كم يف املقابر من قتيِل لسانه
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  ونالحديث الثالث

قــال ( إن اهللا فــرض فــرائض فــال تضــيعوها ، وحــد حــدوداً فــال  εعــن أبــي ثعلبــة الخشــني جرثــوم بــن ناشــر . عــن رســول اهللا 
وا عنهــا ) حــديث حســن رواه م غيــر نســيان فــال تبحثــء رحمــة لكــا ، وســكت عــن أشــياتعتــدوها ، وحــرم أشــياء فــال تنتهكوهــ

  الدارقطني وغيره .
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : أي أوجبها على عباده . فرض فرائض
  : أي فال ترتكوها أو تتهاونوا ا . فال تضيعوها

  قوبة مقدرة شرعاً تزجر ومتنع من املعصية .احلد لغة املنع ، واصطالحاً : ع وحد حدوداً :
  ا .: فال تفعلوه فال تنتهكوها

  
  الفوائد :

  : ة أقسامالحديث قسم األحكام إلى أربع - 1
  القسم األول : الفرائض .

  ( كالصالة ، والصيام ، والزكاة ، ومجيع الواجبات اليت أمر اهللا ا ) .
 وهذه جيب احملافظة عليها . -

 ه شرعاً .ذم تارك: ما  والفرض تعريفه -

  ه .اب فاعله امتثاًال ويعاقب تارك: يث وحكمه -
  واجب مبعىن واحد عند كثري من العلماء .لوالفرض وا -
 : وله صيغ -

  . }وا الزكاة وأقيموا الصالة وآت {ر ، كقوله تعاىل : فعل األم منها
  . }العتيق وليطوفوا بالبيت  {: الفعل املضارع ازوم بالم األمر ، كقوله تعاىل  ومنها
  . }إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها  {: التصريح من الشارع بلفظ األمر ، كقوله تعاىل  ومنها
  .}كتب عليكم الصيام  {وقوله  }فريضة من اهللا  {، كقوله تعاىل بلفظ اإلجياب أو الفرض أو الكتب : التصريح ومنها

  كفاية .  وفرض –: فرض عني  والفرض ينقسم إلى قسمين -
  ه .: وهو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعين الفرض العيني 

: وهو ما يتحتم أداؤه على مجاعة مـن املكلفـني ، ال مـن كـل فـرد مـنهم ، حبيـث إذا قـام بـه بعـض املكلفـني فقـد  والفرض الكفائي
  أِدَي الواجب ، وسقط اإلمث واحلرج عن الباقني .

  ة .فرض العني أفضل من فرض الكفاي -
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أهـــم عنـــدها مـــن فـــرض الكفايـــة وأكثـــر مشـــقة ، خبـــالف فـــرض الكفايـــة فإنـــه  فـــرض العـــني مفـــروض حقـــاً للـــنفس ، فهـــون أل
  مفروض حقاً للكفاية ، واألمر إذا عّم خف ، وإذا خص ثقل .

  الفرض أفضل من النفل . -
  بخاري قال تعاىل : وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إّيل مما افرتضتــه عليه ) رواه ال(  εلقوله 

 ها الشرع .القسم الثاني : الحدود التي َحد  
  ة وحد شرب اخلمر ، فهذه جيب الوقوف عندها بال زيادة وال نقصان .كحد الزنا وحد السرق -
الذنب ومتنـع غـريه أن يسـلك  ر عن الوقوع يف املعاصي ، ومتنع املعاودة يف مثل ذلكمة من هذه احلدود : املنع والزجاحلك -

  ه .مسلك
 حدود اهللا يف األرض فيه خري عظيم . وإقامة  -

  ( حد يقام يف أرض اهللا خري من أن متطروا أربعني عاماً ) رواه ابن ماجه . εقال 
  حيرم الشفاعة إلسقاطها . -

ألســامة بــن زيــد حــني كلمــه يف املــرأة املخزوميـــة الــيت ســرقت ( أتشــفع يف حــد مــن حــدود اهللا ، وأمي اهللا ! لــو أن فاطمــة  εقــال 
  سرقت لقطعت يدها ) متفق عليه . بنت حممد

  القسم الثالث : المحرمات التي حرمها الشارع .
  فهذه حيرم فعلها . -

  اخلمر ، والزنا ، وغريها مما حرمها الشرع ) . ب( كالشرك ، والقتل بغري احلق ، وشر 
  : لغة : املمنوع ، واصطالحاً : ما ذم فاعله شرعاً . تعريف المحرم -
 ًال ، ويعاقب فاعله .اتث: يثاب تاركه ام وحكمه -

 : وله صيغ يأتي بهــا -

  . }ة حرمت عليكم امليت {: لفظ التحرمي ومشتقاا ، كقوله تعاىل  منها
  . }وا الزىن وال تقرب {: صيغ النهي املطلق ، كقوله تعاىل  ومنها
  ( ال حيل دم امرىء ... ) . ε: التصريح بعدم احلل ، كقوله  ومنها
  . } .ا ..والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم {رع على فعل شيء عقوبة ، كقوله تعاىل : أن يرتب الشا ومنها

  جيب ترك احملرمات واملنهيات كلها . -
  وا ) متفق عليه .( ما يتكم عنه فانته εقال 

  وت عنه .القسم الرابع : المسك
  وهذا حكمه : حالل .

عبــادات ، أمــا يف العبــادات فقــد حــرم اهللا أن يشــرع أحــد مــن لكــن هــذا يف غــري ال ”:  قــال الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه اهللا
  . “الناس عبادة مل يأذن ا اهللا 



 88

و مبـاح بـني أن مـا سـكت اهللا عنـه بعـد الشـرع إمنـا هـ εأنـه  :وجه الداللـة مـن الحـديث علـى أن مـا سـكت عنـه فهـو عفـو 
  ه .ال نبحث عن السؤال عنه ، وهذا دليل على إباحترمحة بنا وختفيفاً عنا ، ف

ومعــىن كــون الســكوت رمحــة ، ألــا مل حتــرم فيعاقــب علــى فعلهــا ، ومل جتــب فيعاقــب علــى تركهــا ، بــل هــي عفــو ال حــرج يف 
  فعلها وال يف تركها .

  ال ينبغي البحث والسؤال عما سكت عنه . -
عــن كثــرة الســؤال  ىيكــره الســؤال وينهــى عنــه خوفــاً أن يفــرض علــى األمــة ، وإمنــا ــ εيب لــى األصــل ، ولــذلك كــان النــألنــه ع

  خشية أن يرد تكاليف بسبب السؤال قد يشق على بعض الناس امتثاهلا واإلتيان ا .
  انتفاء النسيان عن اهللا تعاىل . - 2

  . }ال يضل ريب وال ينسى  {قال تعاىل 
  . }وما كان ربك نسياً  {وقال تعاىل 

  م .ي تركوا اهللا فرتكهنا الرتك ، أفاملراد : ه }م نسوا اهللا فنسيه {وأما قوله تعاىل 
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  الحديث الحادي والثالثون .
فقـال : يـا رسـول اهللا ، دلنـي علـى عمـل إذا  εقـال ( جـاء رجـل إلـى النبـي  –سـهل بـن سـعد السـاعدي  –عن أبي العباس 

اس يحبــك النــاس ) رواه ابــن لنــعملتــه أحبنــي اهللا وأحبنــي النــاس ، فقــال : ازهــد فــي الــدنيا يحبــك اهللا ، وازهــد فيمــا عنــد ا
  .ماجه

 -----------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : أرشدين  دلني
  رة .ك ما ال ينفع يف اآلخ: الزهد تر  ازهد
  : مسيت بذلك لدناءا ، أو لدنوها قبل اآلخرة . الدنيا

  
  الفوائد :

  ن األمور العظيمـة اليت تقرم إىل اهللا .لون ععلو مهة الصحابة ، حيث كانوا يسأ - 1
  فضل الزهد يف الدنيا ، وقد كثر يف القرآن مدح الزهد يف الدنيا وذم الرغبة فيها . - 2

  فأخرب سبحانه أا متاع قليل . -
  . }وما احلياة الدنيا إال متاع  {فقال تعاىل 

  . }ون فتيالً قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلم {وقال سبحانه 
  . “متاع الدنيا منفعتها واالستمتاع بلذاا ، ومساه قليالً ألنه ال بقاء له  ”قال القرطيب : 

  عن آياته . ملن رضي بالدنيا واطمأن ا وغفل وتوعد سبحانه -
ون . أولئـك مـأواهم النـار مبـا  وا ـا والـذين هـم عـن آياتنـا غـافلإن الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأن {فقال تعاىل 

  . }كانوا يكسبون 
  وعري سبحانه من رضي بالدنيا من املؤمنني . -

رة أرضـيتم باحليـاة الـدنيا مـن اآلخـ يا أيها الذين آمنوا ما لكـم إذا قيـل لكـم انفـروا يف سـبيل اهللا اثـاقلتم إىل األرض {فقال سبحانه 
  . }فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل 

  أخرب سبحانه عن خسة الدنيا وزهد فيها ودعا إىل دار السالم .و  -
أنزلنــاه مــن السـماء فــاختلط بــه نبــات األرض ممــا يأكــل النــاس واألنعــام حــىت إذا أخــذت  ءإمنــا مثــل احليــاة الــدنيا كمــا {فقـال تعــاىل 

اهــا حصــيداً كــأن مل تغــن بــاألمس كــذلك األرض زخرفهــا وازينــت وظــن أهلهــا أــم قــادرون عليهــا أتاهــا أمرنــا لــيالً أو ــاراً فجعلن
  . }نفصل اآليات لقوم يتفكرون . واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 

  . خري وأبقى واآلخرةوأخرب سبحانه أن الدنيا زائلة 
  . }بل تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى  {فقال تعاىل 

  . “ا على أمر اآلخرة وتبدوا على ما فيه نفعكم وصالحكم يف معاشكم ومعادكم أي تقدمو ”:  قال ابن كثير
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  ( إن الدنيا حلوة وإن اهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا ) رواه مسلم . εوقال 
  ( ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها ) رواه الرتمذي . εوقال 
  ( لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ) رواه الرتمذي . ε وقال

  من أقوال السلف :
  . “من زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات  ”:  قال علي

  . “الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن  ”:  وقال الحسن
  . “يئة حب الدنيا رأس كل خط ”وقال جندب بن عبد اهللا : 

  . “من أحب الدنيا وسرته ، خرج حب اآلخرة من قلبه  ”:  وقال الحسن
  . “، وأنتم أرغب الناس فيها ، إنه كان أزهد الناس يف الدنياεما أبعد هديكم من هدي نبيكم  ”: وقال عمرو بن العاص

  . “يا قوم فأضروا بالفاين للباقي  من أراد اآلخرة أضر بالدنيا ، ومن أراد الدنيا أضر باآلخرة ، ”:  وقال ابن مسعود
أي شـيء ؟ قـال وهم كـانوا أفضـل مـنكم ؟ قيـل لـه : بـ εالة وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول اهللا ـول صـأنتم أط ”:  وعنه قال

  . “د يف الدنيا وأرغب يف اآلخرة منكم : إم كانوا أزه
هـاداً وسـكناً ، وال الـذي هـو األرض الـيت جعلهـا اهللا لبـين آدم م وليس الـذم راجعـاً إىل مكـان الـدنيا ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا

ة اهللا جر والـزرع ، فـإن ذلـك كلـه مـن نعمـه فيها من الشر واملعادن ، وال إىل ما أنبته اهللا فيها من اجلبال والبحار واألاإىل ما أودع
راجـع إىل  وحدانيـة صـانعه وقدرتـه وعظمتـه ، وإمنـا الـذمعلى عباده مبا هلم فيه من املنـافع ، وهلـم بـه مـن االعتبـار واالسـتدالل علـى 

ع علـى مـا تضـر عاقبتـه، أو ال تنفـه ، بـل يقـع لـى غـري الوجـه الـذي ُحتمـد عاقبتـة يف الدنيا ، ألن غالبها واقـع عأفعال بين آدم الواقع
“ .  

  ن باجلنــة .ن أيقهد يف الدنيا حقيقة إال مد يف الدنيا ، ألن اإلنسان ال يز أن من أسباب حمبة اهللا الزه - 3
  وقد ذكر العلماء أموراً تعين على الزهد في الدنيا :

  اضمحالهلا ونقصها وخستها . الدنيا وسرعة زواهلا وفنائها و : النظر يف أوالً 
  : النظر يف اآلخرة ، وإقباهلا وجميئها وال بد ، ودوامها وبقائها ، وشرف ما فيها من اخلريات واملسرات . ثانياً 
  ن ذلك سبب لراحة البدن والقلب .: أ ثالثاً 

  . “الزهد يف الدنيا يريح البدن والقلب  ”:  كما قال الحسن
 جعله سبباً حملبة الناس لك . εفضل االستغناء عما يف أيدي الناس ، ألن النيب  - 4

  ألم منهمكون على حمبتها بالطبع ، فمن زامحهم عليها أبغضوه ، ومن زهد فيها وتركها هلم أحبوه .
جاء يف حديث سهل بن سعد مرفوعاً ( شرف املؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ) رواه الطـرباين وحسـنه األلبـاين  وقد

.  
ال تزال كرمياً على الناس ، أو ال يزال الناس يكرمونك مـا مل تعـاط مـا يف أيديهـــم ، فـإذا فعلـت ذلـك اسـتخفوا  ”:  وقال الحسن

  . “وك بك ، وكرهوا حديثك وأبغض
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  ، والتجـــاوز عمـــا يكـــون  النـــاس ل الرجـــل حـــىت يكـــون فيـــه خصـــلتان : العفـــة عمـــا يف أيـــديال ينبـــ ”:  وقـــال أيـــوب الســـختياني
  . “م منه

  . “إن الطمع فقر ، وإن اليأس غىن ، وإن اإلنسان إذا أيس من الشيء استغىن عنه  ”:  وكان عمر يقول في خطبته
 ه؟ قـالوا : احتـاج النـاس إىل علمـة ؟ قـالوا : احلسـن ، قـال : مبـا سـادهم د أهل هـذه القريـمن سي ” : وقال أعرابي ألهل البصرة

  . “م ، واستغىن هو عن دنياه
بــاألمر باالســتعفاف عــن مســألة النــاس واالســتغناء عــنهم ،  εوقــد تكــاثرت األحاديــث عــن النــيب  ”:  قــال ابــن رجــب رحمــه اهللا

 “ه ، كرهـوه لـذلك  آدم ، فمن طلب مـنهم مـا حيبونـه ، ألن املال حمبوب لنفوس بينو ناس ما بأيديهم ، كرهوه وأبغضفمن سأل ال
.  
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  الحديث الثاني والثالثون
قـال ( ال ضـرر وال ضـرار ) حـديث حسـن رواه ابـن  εعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري . أن رسـول اهللا 

مرســالً ،  εورواه مالــك فــي الموطــأ عــن عمــرو بــن يحيــي عــن أبيــه ، عــن النبــي ماجــه والــدارقطني وغيرهمــا مســنداً ، 
  فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها بعضاً .

 -----------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  الضرر ضد النفع ، أي ال يضر الرجل أخاه ابتداء . ال ضرر :
  و أن يضر بالغري .الضرار ه وال ضرار :

  
  الفوائد :

 : وهو ينقسم إلى قسمينحلاق الضرر بالغري ، حترمي إ - 1

  : أن يكون الغرض من ذلك الضرر . القسم األول
  : وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضعه ، فهذا ال ريب يف قبحه وحترمي 

  : يف الوصية . منها
  . }غري مضار  من بعد وصية يوصي ا أو دين {قال تعاىل 

  ة بتخصيصه .رر بقية الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه اهللا ، فيتضية تارة يكون بأن خيص بعض الورثواإلضرار يف الوص
  ة .دة على الثلث فينقص حقوق الورثوتارة بأن يوصي ألجنيب بزيا

  ة .ورثنفذ ما وصى به إال بإجازة الومىت وصى لوارث أو ألجنيب بزيادة على الثلث مل ي
  : الرجعة يف النكاح . ومنها

ومـن يفعـل ذلـك فقـد ظلـم نفسـه  [.  ]ن ضـراراً لتعتـدوا وال متسـكوه [ن مبعـروف . فأمسـكوهن مبعـروف أو سـرحوه {قال تعاىل 
  . }وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحاً  [ . }

ق يف ثـالث هذا كما كانوا يف أول اإلسالم قبـل حصـر الطـالة املضارة فإنه آمث بذلك ، و ذلك على أن من كان قصده بالرجع فدل
 ة ، فيــدع امرأتــه الا ، ويفعــل ذلــك أبــداً بغــري ايــه مث يرتكهــا حــىت يقــارب انقضــاء عــدا مث يراجعهــا مث يطلقهــ: يطلــق الرجــل امرأتــ

  ة ، فأبطل اهللا ذلك وحصر الطالق يف ثالث مرات .مطلقة وال ممسك
  وهذا على نوعين :ه مبا يتعدى ضرره إىل غريه ، ر من غري قصد . كأن يتصرف يف ملكلضر : أن يكون ا القسم الثاني
  وف ، فال يسمح له به .ف على وجه غري معتاد وال مأل: أن يتصر  النوع األول

  كأن يؤجج ناراً يف أرضه يف يوم عاصف ، فيحرتق ما يليه .
  ف وجهات نظر العلماء .: أن يتصرف على الوجه املعتاد ، وهذه ختتل النوع الثاني
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م بــه هــو عــني صــالح ديــنهم اهللا مل يكلــف عبــاده فعــل مــا يضــرهم البتــة ، فــإن مــا يــأمره( ال ضــرر ) أن  εيــدخل يف عمــوم قولــه  - 2
  ودنياهم ، وما اهم عنه هو عني فساد دينهم ودنياهم  ، لكنه مل يأمر عباده بشيء هو ضار هلم يف أبدام أيضاً .

  . }ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج  {باملاء عن املريض ، وقال  وهلذا أسقط الطهارة
  . }يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر  {وأسقط الصيام عن املريض واملسافر ، وقال 

  ة .أو به أذى من رأسه وأمر بالفدي وأسقط اجتناب حمظورات اإلحرام كاحللق وحنوه عمن كان مريضاً 
  .احلذر من ظلم الغري  - 3
 ة للنفس واملال .الدين محاي - 4
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  ونالحديث الثالث والثالث
م الدعـى رجـال أمـوال قـوم ودمـاءهم ، اس بدعواهقال ( لو يعطى الن εأن رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  –عن ابن عباس 

  ه وبعضه في الصحيحين .لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن ، رواه البيهقي وغير 
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به . لو يعطى الناس

  : أي مبجرد قوهلم وطلبهــم دون ما يثبت ذلك . بدعواهم
  : أي الستباح وجترأ بعض الناس دماء غريهم وأمواهلم . الدعى رجال

  : كل ما يبني احلق من الشهود وغريهم . ينةالب
  

  الفوائد :
 حرص اإلسالم على حفظ احلقوق . - 1

هــذا احلـديث عظــيم القــدر ، وهـو أصــل مـن أصــول القضـايا واألحكــام ، فـإن القضــاء بــني  ” قـال الشــيخ الســعدي رحمـه اهللا : - 2
، وهــذا يــدعي براءتــه مــن احلــق الــذي كــان ثابتــاً  النــاس إمنــا يكــون عنــد التنــازع ، هــذا يــدعي علــى هــذا حقــاً مــن احلقــوق ، فينكــره

أصًال بفض نزاعهم ، ويتضح به احملق مـن املبطـل ، فمـن ادعـى عينـاً مـن األعيـان ، أو دينـاً ، أو حقـاً مـن احلقـوق  εعليه ، فبني 
 وتوابعها على غريه ، وأنكره ذلك الغري ، فاألصل مع املنكر .

  . “ر إال اليمني ُحكَم له به ، وإن مل يأت ببينة ، فليس له على اآلخق ، ثبت له ، و ة تثبت ذلك احلذا املدعي إن أتى ببينفه
 ، الذين يشهدون على صدقه .صدقه ويُظهر احلجة، ومن البينة الشهود قيم املطالب الدليل علىي، أي أن البينة على املدعي - 3

  ويشترط في الشهود :
  ة .والعدال –واإلسالم  –والكالم  –والعقل  –البلوغ 

  .ة رجال وال يقبل فيها النساء : أربع ويكون في الزنا
  : اثنان . ة وبقية الحدودوفي النكاح والطالق والرجع

  : رجالن أو رجل وامرأتان . وفي األموال وما يقصد به المال كالبيع واألجل
  دة .امرأة واح الرجال ، تقبل شهادة ، ومثل هذه األمور اليت ال يطلع عليها الرضاع والوالدة والبكارة

  ة على المدعي :والحكمة في كون البين
  ة دليل قوي إلظهار ذلك .ألنه يدعي أمراً خفياً حباجة إىل إظهار ، والبين 

ة وال شــهوداً ، فــإن القاضــي يطلــب مــن املــدَعى عليــه أن حيلــف أن مــا ادعــاه عليــه املــدعي غــري صــحيح نــه إذا مل جيــد املــدعي بينــأ - 4
  .ويكون احلكم له بيمينه 
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  فقد جاء الوعيد في ذلك :، ميان الكاذبة وجيب احلذر من األ
( من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحـرم عليـه اجلنـة ، قيـل : يـا رسـول اهللا وإن كـان شـيئاً يسـرياً  εقال 

  ، قال : وإن كان قضيباً من أراك ) متفق عليه .
هم ، وأنــه لــو ة الكليــة ، وأــا عــني صــالح العبــاد يف ديــنهم ودنيــاريعشــة يف هــذه الحلكمــهــذا احلــديث احلكــم ، وبــني ا يف εبــني  - 5

  م .، والدعى رجال دماء قوم وأمواهلم لكثر الشر والفساد يعطى الناس بدعواه
 البدء باملدعي يف احلكم . - 6

 ة جاءت حلماية أموال الناس ودماءهم .أن الشريع - 7

 حب النفوس للمال . - 8

  حيكم بالعدل .ي أن ضجيب على القا - 9
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  الحديث الرابع والثالثون

يقـول ( مـن رأى مـنكم منكـراً فليغيـره بيـده ، فـإن لــم  εعـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي اهللا عنـه . قـال : سـمعت رســول اهللا 
  يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإليمان ) رواه مسلم .

----------------- ------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : كل ما ى عنه اهللا ورسوله . منكراً 
  : فليزله . فليغيره

  
  الفوائد :

  ر .األمر بتغيري املنك - 1
  وقد اختلف العلماء في حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قولين :

  : أنه واجب . القول األول
  ه .. ) وهذا أمر ، واألمر يدل على الوجوب .حلديث الباب ( فليغري 

  أنه فرض كفاية . القول الثاني :
  وهذا مذهب أكثر العلماء .

  . }ون  هون عن املنكر وأولئك هم املفلحولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري  ويأمرون باملعروف وين {لقوله تعاىل 
  قالوا : إن [ من ] يف قوله ( منكم ) للتبعيض .

وا كلكـم ومل يقـل كونـيف هـذه اآليـة بيـان أنـه فـرض علـى الكفايـة ال فـرض عـني ، ألنـه قـال [ ولـتكن مـنكم ]  ”:  دامـةقال ابن ق
  . “آمرين باملعروف 

  وهذا القول هو الصحيح .
  لكن هناك أحوال يكون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين :

  : التعيني من قبل السلطان . أوالً 
  بالعلم بأن معروفاً قد ترك ، أو منكراً قد ارتكب .: التفرد  ثانياً 

  . “و ا كان يف موضع ال يعلم به إال ه، مث إنه قد يتعني إذوف والنهي عن املنكر فرض كفايةإن األمر باملعر  ”: قال النووي
  : احنصار القدرة يف أشخاص حمددين . ثالثاً 

  . “در الذي مل يقم به غريه ويصري فرض عني على القا ”:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 : منها ، ولألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضائل وثمرات كثيرة - 2

  : مهمة الرسل . أوالً 
  . }ولقد بعثنا يف كل أمة رسوًال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت  {قال تعاىل 
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  : من صفات املؤمنني . ثانياً 
ء بعـــض ، يـــأمرون بــاملعروف وينهـــون عـــن املنكـــر ويقيمـــون الصـــالة ويؤتـــون الزكـــاة واملؤمنـــون واملؤمنـــات بعضـــهم أوليـــا {قــال تعـــاىل 

  . }ويطيعون اهللا ورسوله .. 
  : أن خريية األمة مناطة ذه الشعرية . ثالثاً 

  . }كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا  {قال تعاىل 
  سلني .: من أوصاف سيد املر  رابعاً 

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبـاً عنـدهم يف التـوراة يـأمرهم بـاملعروف وينهـاهم عـن املنكـر وحيـل  {قال تعاىل 
  . }هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث 

  : من خصال الصاحلني . خامساً 
اء الليــل وهــم يســجدون . يؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر ليســوا ســواء مــن أهــل الكتــاب أمــة قائمــة يتلــون آيــات اهللا آنــ {قــال تعــاىل 

  . }ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك من الصاحلني 
  : من أسباب النصر . سادساً 

وأمـروا بـاملعروف  . الـذين إن مكنـاهم يف األرض أقـاموا الصـالة وآتـوا الزكـاة إن اهللا لقوي عزيـزولينصرن اهللا من ينصره  {قال تعاىل 
  . }ووا عن املنكر وهللا عاقبة األمور 

  : من أسباب النجاة . سابعاً 
  . }ون عن السوء أجنينا الذين ينه {قال تعاىل 

  :خطر ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 3
  : أن ذلك من صفات املنافقني . أوالً 

  .}م ون أيديهم نسوا اهللا فنسيهملنكر وينهون عن املعروف ويقبضاملنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون با {قال تعاىل
  : نزول البالء والعذاب . ثانياً 
  ( إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه ) رواه أبو داود . εقال 
  : عدم استجابة الدعاء . ثالثاً 
  .ه الرتمذي ملنكر أو ليسلطن اهللا عليكم عقاباً منه فتدعونه فال يستجيب لكم ) رواون عن ا( لتأمرن باملعروف ولتنه εقال 
  : اللعن واإلبعاد من رمحة اهللا . رابعاً 

ون وكـانوا يعتـدون . كـانوا ال يتنـاهبن مرمي ذلك مبا عصـوا العن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى  {قال تعاىل 
  . }كانوا يفعلون   عن منكر فعلوه لبئس ما

  وال السلف :من أق
  . “إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ، وإذا يت عن املنكر أرغمت أنف املنافقني  ”:  قال الثوري
أول مــا تغلبـــون عليــه مـــن اجلهــاد اجلهـــاد بأيــديكم ، مث اجلهـــاد بألســنتكم ، مث اجلهـــاد بقلــوبكم ، فـــإذا مل يعـــرف  ”:  وقــال علـــي

  . “ومل ينكر املنكر نكس ، فجعل أعاله أسفله  القلب املعروف
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لتـــأمرن بـــاملعروف ولتنهــــن عـــن املنكـــر أو ليســـلطن اهللا علـــيكم ســـلطاناً ظاملـــاً ال جيـــل كبـــريكم ، وال يـــرحم  ”: وقـــال أبـــو الـــدرداء 
  . “صغريكم 

  . “ه بنكر بيده وال بلسانه وال بقلالذي ال ينكر امل ”:  وقال حذيفة عندما سئل عن ميت األحياء
  . “أبول دماً إني ألرى المنكر فال أتكلم ف ”: وقال سفيان 

  . “ف به خوف املخلوقني ، نزعت منه اهليبة ، فلو أمر ولده ال ستخمن ترك األمر باملعروف  ”:  وقال إسماعيل بن عمر
  : ودرجاته الحديث بيان كيفية تغيير المنكفي هذا  - 4

  : التغيري باليد . أوالً 
  ى ذلــــك منكــــراً أعظــــم أو مفســــدة باليــــد أن يكــــون مســــتطيعاً ، فــــإن مل يســــتطع كــــأن خيــــاف أن يرتتــــب علــــ ويشــــرتط للتغيــــري -

  ، فإنه ال يغري بيده .كربى 
 بدأ بتغيري املنكر باليد ، ألنه أقوى درجات اإلنكار ، ألنه إزالة للمنكر بالكلية وزجر عنه . -

  : التغيري باللسان . ثانياً 
  والوعظ . كالتذكري والرتغيب والرتهيب -
 إذا مل يستطع التغيري باللسان لوجود مانع ، فإنه ال يغري بلسانه . -

  : التغيري بالقلب . ثالثاً 
 وهذه واجبة على اجلميع . -

فأمــا القلــب فيجــب بكــل حــال ، إذ ال ضــرر يف فعلــه ، ومــن مل يفعلــه فلــيس هــو  ”:  قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهللا
  . “وذلك أدىن أو أضعف اإلميان ) ، وقال ( ليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل )  ( εمبؤمن ، كما قال النيب 

  . “من ميت األحياء ؟ فقال : الذي ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً  ”:  وقيل ال بن مسعود
  . االستطاعةأن من شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر  - 5

  مة ، من عدم تكليف املسلم ما ال يطيق .ة العاذا الشرط مأخوذ من قواعد الشريعوه
  . }ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها  {قال تعاىل 

  . “م قه ورأفتــه م وإحسانه إليهأي ال يكلف أحداً فوق طاقته وهذا من لطفه خبل ”:  قال ابن كثير
  . }م فاتقوا اهللا ما استطعت {وقال تعاىل 
  غريه بيده فإن مل يستطع ... ) .( من رأى منكم منكراً فلي الباب ويف حديث

 : من شروط اآلمر بالمعروف الناهي عن المنكر - 6

  : أن يكون بعلم . أوالً 
  فال بد من العلم باملنكر واملعروف ، وال بد من العلم حبال املأمور وحال املنهي .

  . “من عبد اهللا بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح  ”:  قال عمر بن عبد العزيز
  : أن يكون رفيقاً . ثانياً 

  ه ) رواه مسلم .ان الرفق يف شيء إال زان( ما ك εكما قال 
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  : أن يكون حليماً صبوراً على األذى ، فإنه ال بد أن حيصل له أذى .  ثالثاً 
  . }ور ن ذلك من عزم األموأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إ {كما قال لقمان البنه 

  . }واصرب على ما يقولون  {وقال تعاىل 
  . }ل رب كما صرب أولوا العزم من الرسفاص {وقال تعاىل 

  وهل يشترط أن يكون عدًال ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :
  يشرتط ذلك .واستدلوا : القول األول :

  . }أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب  {بقوله تعاىل   
  هلم . وهذه اآلية ذم
  . }يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلــون  {وبقوله تعاىل 

فاههم مبقـاريض مـن نـار ، قـال : فقلـت مـن هـؤالء : قـال : ـــري يب رجاالً تقـرض شــس( رأيت ليلة أ εوحبديث أنس . قال : قال 
  هؤالء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم ) رواه أمحد .

  واستدلوا : : ال يشرتط ذلك . قول الثانيال
  ( إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ) متفق عليه . εبقوله 

  وبعموم اآليات واألحاديث الواردة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر .
  وألن اشرتاط العدالة سد لباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

  . “ يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكر إال من ال يكون فيه شيء مل يأمر أحد بشيء إن مل ”:  قال سعيد بن جبير
  وهذا القول هو الصحيح .

  فائدة :
  ات :إنكار املنكر له أربع درج ” قال ابن القيم رحمه اهللا :

  ه ضده .: أن يزول وخيلف األولى
  : أن يقل وإن مل يزل من مجلته . الثانية
  هو مثله . : أن خيلفه ما الثالثة
  : أن خيلفه ما هو شر منه . الرابعة

  . “ة ان األوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة حمرمفالدرجت
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  الحديث الخامس والثالثون
ال يبـع ( ال تحاسدوا ، وال تناجشوا ، وال تباغضـوا ، وال تـدابروا ، و  εعن أبي هريرة رضي اهللا عنه . قال : قال رسول اهللا 

ه ، وال يخذلـه ، وال يكذبـه ، وال يحقـره ، المسلم أخو المسلم ، ال يظلم د اهللا إخواناً ابعضكم على بيع بعض ، وكونوا عب
، التقوى ها هنا ، ويشير إلـى صـدره ثـالث مـرات ، بحْسـب امـرىٍء مـن الشـر أن يحقـر أخـاه المسـلم ، كـل المسـلم علـى 

  رواه مسلم . المسلم حرام ، دمه ، وماله ، وعرضه )
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : احلسد متين زوال النعمة عن الغري . ال تحاسدوا
  : النجش هو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها . وال تناجشوا
  : التدابر هو التهاجر والتقاطع . وال تدابروا
  ك نصره .: أي ال يرت  وال يخذله
  : ال خيربه بالكذب . ال يكذبه

  : أي ال يستصغره . وال يحقره
  .: يكفيه من الشر أن حيقر أخاه ، يعين يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب  بحسب امرىء من الشر

  
  الفوائد :

  : والحسد فيه مباحث د .حترمي احلس - 1
  : هو حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع . المبحث أألول

  . }م حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله أ {قال تعاىل 
  ومن السنة حديث الباب ( ال حتاسدوا ) .

  وأمجع العلماء على حترميه .
  ة عن الغري .: تعريفه : هو متين زوال النعم المبحث الثاني
  : خطورة احلسد : المبحث الثالث

  : من صفات اليهود . أوالً 
  . }م نكم كفاراً حسداً من عند أنفسهو يردونكم من بعد إمياود كثري من أهل الكتاب ل {قال تعاىل 

  : فيه أذى للمسلمني . ثانياً 
  . }تسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً ون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكوالذين يؤذ {قال تعاىل 

  : أمر اهللا باالستعاذة منه . ثالثاً 
  . }من شر حاسد إذا حسد  {قال تعاىل 

  ء أدب .فيه اعرتاض على قدر اهللا وهذا سو  : أن اً رابع
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  قال الشاعر :
  داً              أتدري على من أسأت األدبْ أال قل ملن كان حاس

  ْب ـأسأت على اهللا يف فعله               ألنك مل ترَض يل ما وه
  قبل أن يصل إىل احملسود مكروه :وبات ق: احلسد أضر شيء على احلاسد ، ألنه يصل إىل احلاسد مخس ع المبحث الرابع

: تغلـق  خامسـاً : يسـخط عليـه الـرب .  رابعـاً : مذمـة ال حيمـد ـا .  ثالثـاً : مصـيبة ال يـؤجر عليهـا .  ثانياً ه . : غم ال ينقطع أوالً 
  عليه أبواب التوفيق .
  : من أقوال السلف . المبحث الخامس

  . “د ، فإنه يتبني فيك قبل أن يتبني يف عدوك يا بين إياك واحلس ”روي عن معاوية أنه قال البنه : 
قلت أليب بشـر : أخـربين عـن أعمـال مـن كـان قبلنـا ؟ قـال : كـانوا يعملـون يسـرياً ويـؤجرون كثـرياً ،  ”وعن سفيان بن دينار قال : 

  . “قلت : ومل ذاك ؟ قال : لسالمة صدورهم 
ال : إين آليت علــى اآليــة يف كتــاب اهللا فلــوددت أن مجيــع إنــك لتشــتمين وّيف ثــالث خصــ ”وشــتم رجــل ابــن عبــاس ، فقــال لــه : 

الناس يعلمون منها ما أعلـم ، وإين ألمسـع باحلـاكم مـن حكـام املسـلمني يعـدل يف حكمـه فـأفرح بـه ، ولعلـي ال أقاضـي إليـه أبـداً ، 
  . “وإين ألمسع أن الغيث قد أصاب بلداً من بلدان املسلمني فأفرح به ، وما يل به من سائمة 

  . “ال راحة حلسود ، وال إخاء مللول ، وال حمب لسيء اخللق  ”ال علي : وق
  . “كل الناس أقدر على رضاه إال حاسد نعمة ، فإنه ال يرضيه إال زواهلا  ”وقال معاوية : 

  . “ما رأيت ظاملاً أشبه باملظلوم من احلاسد  ”وقال بعض احلكماء : 
  . “، واملنافق حيسد وال يغبط إن املؤمن يغبط وال حيسد  ”وقال بعضهم : 

  : احلسد سبب لكثري من الباليا . المبحث السادس
  فهو سبب امتناع إبليس من السجود آلدم . -
  . εوهو من أسباب امتناع القرشيني من اإلميان بالرسول  -
  . εوسبب المتناع اليهود من اإلميان مبحمد  -
  وه .وإخوة يوسف ملا حسدوه باع -

  وغالباً من يفعل ذلك :،ة وهو ال يريد شراءها وهو أن يزيد يف السلع النجش ، حترمي - 2
  ع ، أو لألمرين .لإلضرار باملشرتي ، أو لنفع البائإما 

  ور .وقع البيع فهو صحيح عند اجلمه والناجش آمث ، وإذا
  ضوا ) .بني املسلمني ، لقوله ( وال تباغحترمي التباغض  - 3

  ن بأمرين :التباغض بين المسلمي يجتنبويمكن أن 
  : التباعد عن كل أمر يؤدي إىل التباغض . األمر األول

إمنـــا يريـــد الشـــيطان أن يوقـــع بيـــنكم العـــداوة  {فقـــد حـــرم اهللا اخلمـــر ألنـــه يوقـــع بـــني املســـلمني العـــداوة والبغضـــاء ، قـــال تعـــاىل  -
  . }ون اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهوالبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر 

  حرم املشي بالنميمة ملا فيها من إيقاع العداوة والبغضاء .و  -
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  وحرم بيع املسلم على بيع أخيه لنفس العلة . -
  : القيام باألسباب اليت تؤدي إىل التحاب بني املسلمني . األمر الثاني

  : معرفة أن التحاب من عالمة اإلميان . ومنها
  منوا ، وال تؤمنوا حىت حتابوا ، ..) رواه مسلم .( والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤ  εقال 

  : اهلدية . ومنها
  وا ) رواه احلاكم .( ادوا حتاب εقال 

  : إفشاء السالم . ومنها
  كما يف احلديث السابق ( ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ، .........أفشوا السالم بينكم ) .

  م .: أن اهللا امنت على عباده بالتأليف بني قلو  ومنها
  . }واناً أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخ واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم {كما قال تعاىل 

  أن البغض يف اهللا من أوثق عرى اإلميان . - 4
 ر ، وهو اهلجران والتقاطع .دابحترمي الت - 5

  ه :أن يتجنب  الهجران بمعرفة خطورتويمكن للمسلم 
  : أنه حرام . أوالً 

  اب ( وال تدابروا ) .حلديث الب
  وللحديث السابق ( ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ) .

  : خطر من هجر أخاه سنة . ثانياً 
  دمه ) رواه أبو داود .ة فهو كسفك ( من هجر أخاه سن εقال 
  : أن التهاجر والتقاطع يفرح الشيطان . ثالثاً 
ه ، فأدناهم منـه منزلـة أعظمهـم فتنـة ، جيـيء أحـدهم فيقـول : فعلـت كـذا إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سرايا(  εقال 

فيدنيه منـه ويقـول : نعـم وكذا ، فيقول : ما صنعت شيئاً ، مث جييء أحدهم فيقول : ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته ، قال : 
  ) . أنت

  م ) رواه مسلم .يف التحريش بينه العرب ، ولكن ( إن الشيطان قد يئس أن يعبده املصلون يف جزيرة εوقال 
  : ال ترفع أعمال املتهاجرين . رابعاً 
( تعــرض األعمــال يف كــل اثنــني ومخــيس ، فيغفــر اهللا لكــل امــرىء ال يشــرك بــاهللا شــيئاً ، إال امــرءاً كانــت بينــه وبــني أخيــه  εقــال 

  شحناء ، فيقول : أنظروا هذين حىت يصطلحا ) رواه مسلم .
  ا بالسالم .من بدأ منه: معرفة فضل م خامساً 

  الم ) .( وخريمها الذي يبدأ بالس εقال 
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  فائدة :
ثالثـة الـذين ال εة ، وقـد هجـر النـيب ان ملصلحة وفيه منفعـواهلجر ال جيوز مطلقاً يف األمور الدنيوية ، أما ألجل الدين فيجوز إذا ك

  م .خلفوا ، وأمر جره
  ه .حترمي بيع املسلم على بيع أخي - 6

  رمي أن يبيع اإلنسان على بيع إنسان آخر .: حت أوالً 
  .)وال يبع بعضكم على بيع بعض ( :  εلقوله 

: أن يشرتي شخص من إنسان سلعة بعشرة ، فيأتيه آخر ويقول : أعطيك مثلها بتسعة ، أو يقول : أعطيك  مثال ذلك
  أحسن منها بعشرة .
  فهذا حرام وال جيوز .

  . ومثله الشراء على شراء أخيه:  ثانياً 
، فذهبت إىل زيد وقلت له : يا فالن ، أنت بعت بيتك على عمر بـ  100داً باع على عمر بيته بـ مثال ذلك : علمُت أن زي

  . 120، أنا سأعطيك  100
  : هل جيوز البيع على بيع الكافر ؟ اختلف العلماء على قولني : ثالثاً 

  القول األول :  جيوز .
  والكافر ليس أخاً .) ع أخيه وال يبع الرجل على بي( :  εلقوله 

  : ال جيوز . القول الثاني
  وهذا مذهب مجاهري العلماء .

  فهذا قيد أغليب ال مفهوم له .) ال يبع الرجل على بيع أخيه ( قالوا : وأما قوله : 
  : احلكمة من النهي : رابعاً 

  قطع العدوان على الغري ، واجتناب ما يؤدي إىل العداوة والبغضاء .
  : ما حكم هذا البيع ؟ اختلف العلماء : خامساً 

  : أنه صحيح مع اإلمث . القول األول
  وهذا مذهب اجلمهور كما ذكر ذلك الشوكاين .

  : أنه باطل . القول الثاني
  وهذا مذهب املالكية واحلنابلة ورجحه ابن حزم .

  . }وكونوا عباد اهللا إخوانا  {وجوب أن نكون إخواناً يف اهللا ، لقوله  - 7
وا التحاسـد والتنـاجش والتبـاغض وفيـه إشـارة إىل أـم إذا تركـكالتعليل ملا تقدم ،  εهذا ذكره النيب  ”:  ن رجب رحمه اهللاقال اب

  . “والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخواناً 
  ؟ وكيف نحقق اإلخوة -س
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جلنـازة ، وإجابـة الـدعوة ، والنصـح بالغيـب أن نفعل كل ما يقوي اإلخوة كالسالم ، وتشيت العاطس ، وعيادة املـريض ، وتشـييع ا
.  

  ونبتعد عن كل ما يضعف اإلخوة أو يزيلها كالتباغض ، واحلسد ، والغش .
  نصوص تدل على أن المؤمنين إخوة : وقد جاءت
  . }إمنا املؤمنون إخوة  {قال تعاىل 

  ( املسلم أخو املسلم ) . εوقال 
  ن ، وعدم الكذب ، وعدم االحتقار .من مقتضيات اإلخوة : عدم الظلم ، وعدم اخلذال - 8

  : سبق يف حديث ( فال تظاملوا ) . عدم الظلم
ه فكيف أنصره ظاملـاً ؟ قـال : متنعـ( انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً ، قالوا يا رسول اهللا : أنصره مظلوماً ،  ε: لقوله  عدم الخذالن

  من الظلم فذلك نصرك إياه ) متفق عليه .
  ز أن يكذب على أخيه املسلم ، بل ال حيدثه إال صدقاً .: فال جيو  عدم الكذب

  والكذب حمرم وهو من قبائح الذنوب .
  . }وال تقف ما ليس لك به علم  {قال تعاىل 

  . }ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد  {وقال تعاىل 
ب حـىت يكتـب عنـد اهللا كـذاباً ) متفـق ( إن الكذب يهدي إىل الفجور ، وإن الفجور يهدي إىل النار ، وإن الرجـل ليكـذ εوقال 
  عليه .
  ( آية املنافق ثالث : إذا حدث كذب ، .. ) متفق عليه . εوقال 
  ( ويل للذي حيدث فيكذب ، ليضحك القوم ، ويل له ويل له ) رواه أبو داود . εوقال 

  : فال جيوز للمسلم أن حيتقر وأن يستصغر أخاه املسلم . عدم االحتقار
  ( الكرب بطر احلق وغمط الناس ) رواه مسلم . εلكرب ، كما قال النيب وهو ناشىء عن ا

  : الطعن عليهم وازرداؤهم . وغمط الناس
ء مــن نســاء عســى أن يكــن خــرياً يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال يســخر قــوم مــن قــوم عســى أن يكونــوا خــرياً مــنهم وال نســا {وقــال تعــاىل 

  . }ن منه
رىء من الشر أن حيقر أخاه املسلم ) يعين يكفيـه مـن الشـر احتقـاره أخـاه املسـلم ، فإنـه كما يف هذا احلديث ( حبسب ام εوقال 

  إمنا حيقر أخاه املسلم لتكربه عليه ، والكرب من أعظم خصال الشر .
  أن املسلم على املسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه . - 9

  : سبقت األدلة على حترمي قتل املسلم بغري حق . دمه
  أخذ مال املسلم بغري حق . : ال جيوز ماله

  . }وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  {قال تعاىل 
  ( ال حيل مال امرىء مسلم إال بطيب نفس منه ) رواه البخاري . εوقال 
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  : فال جيوز أن يغتابه . عرضه
  والغيبة حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع .

  . }كل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه وال يغتب بعضكم بعضاً أحيب أحدكم أن يأ {قال تعاىل 
  ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ) متفق عليه . εوقال 

أظفــار مــن حنــاس خيمشــون وجــوههم وصــدورهم فقلــت : مــن ( ملــا عــرج يب مــررت بقــوم هلــم  εوعــن أنــس . قــال : قــال رســول اهللا 
  حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم ) رواه أبو داود .هؤالء يا جربيل ؟ قال : هؤالء الذين يأكلون 

كلمـة لـو   : حسبك من صفية كذا وكذا [ قال بعض الرواة : تعين قصـرية ] فقـال : لقـد قلـت εقلت للنيب ( وعن عائشة قالت : 
  ه ) رواه أبو داود .مزجت مباء البحر ملزجت

  . “ة هذا احلديث من أبلغ الزواجر عن الغيب ”:  قال النووي
  أقوال السلف : من

  . “ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة حرام  ”:  قال البخاري
 تنفعــه فــال تضــره ، وإن مل تفرحــه فــال تغمــه ، وإن مل متدحــه فــال لــيكن حــظ املــؤمن منــك ثالثــاً : إن مل ”:  قــال يحيــي بــن معــاذ

  . “ه تذم
  . “على عينيك  ن إذا وضعاذكر القط ”:  فقال له ، واغتاب رجل عند معروف الكرخي

  . “ما نراك تعيب أحداً ؟ فقال : لست عن نفسي راضياً فأتفرغ لذم الناس  ”:  وقيل للربيع بن خثيم
  . “لو كنت مغتاباً أحداً الغتبت والدّي ألما أحق حبسنايت  ”:  وقال ابن المبارك
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  ونالحديث السادس والثالث

هللا عنـه كربـة مـن كـرب قال ( من نفس عن مؤمن كربـة مـن كـرب الـدنيا نفـس ا εالنبي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن 
، واهللا في عون العبد ما كان العبـد فـي عـون أخيـه ، ر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة، ومن يسر على معسر يسيوم القيامة

نزلــت علــيهم الســكينة ، وغشــيتهم  ومــا اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيــوت اهللا ، يتلــون كتــاب اهللا ويتدارســونه بيــنهم ، إال
  الرحمة ، وحفتهم المالئكة ، وذكرهم اهللا فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) رواه مسلم .

 -----------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : فرج . نفس
  : الشدة العظيمة . كربة
  : سهل . يسر

  ر من أثقلته الديون وعجز عن وفائها .: املعس معسر
  : إعانته وتسديده . عون العبد

  : ما دام . ما كان العبد
  مل الطريق احلسي واملعنوي .ش: ي سلك طريقاً 

  : الطمأنينـة . السكينة
  : أحاطت م . حفتهم

  : عامل غييب خلقوا من نور عملهم عبادة اهللا . المالئكة
  : أخر . بطأ
  

  الفوائد :
  فيس الكرب عن املؤمنني ، وهذا يشكل كل كربة سواء يف البدن أو يف املال .فضل تن -1

  ، أو الوقوف معه يف حمنته . أسرهمال ، أو فك  كإقراضه
  .كرب يوم القيامة  من أسباب التنفيس والنجاة من  أن التنفيس والتفريج عن املسلمني -2

  وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثيرة :
  عن املسلمني .فيس ن: الت منها

  حلديث الباب ( من نفس عن مؤمن كربة ..... ) ..
  : إنظار املعسر أو الوضع عنه . ومنها
  ( من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ) رواه مسلم  εقال 

  : الوفاء بالنذر ، وإطعام الطعام هللا . ومنها
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يومــاً كــان شــره مســتطرياً ، ويطعمــون الطعــام علــى حبــه مســكيناً ويتيمــاً وأســرياً . إمنــا نطعكــم يوفــون بالنــذر وخيــافون  {قــال تعــاىل 
  . }إنا خناف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم .. . لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكوراً 

  ه اهللا أن نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة .أن اجلزاء من جنس العمل ، فكما نفس عن مسلم يف الدنيا ، جزا -3
  وهذه قاعدة عظيمة يف الشرع وهي أن اجلزاء من جنس العمل .

  ) . من يف السماء( ارمحوا من يف األرض يرمحكم  εقال 
  ( من سرت مسلماً سرته اهللا يف الدنيا واآلخرة ) . εوقال 

  : وسمي بذلكإثبات يوم القيامة ،  -4
  قومون من قبورهم .: ألن الناس ي أوالً 

  . }يوم يقوم الناس لرب العاملني  {قال تعاىل 
  : ولقيام األشهاد . ثانياً 

  . } األشهادويوم يقوم  {لقوله تعاىل 
  : ولقيام املالئكة . ثالثاً 

  . }يوم يقوم الروح واملالئكة صفاً  {لقوله تعاىل 
 أن يف يوم القيامة كرباً عظيمة . -5

  . }ى الكافرين عسرياً وكان يوماً عل {قال تعاىل 
  . }على الكافرين غري يسري  {وقال تعاىل 

  . }يقول الكافرون هذا يوم عسر  {وقال سبحانه 
  م ) رواه مسلم .اعاً ، ويلجمهم حىت يبلغ آذا( يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم يف األرض سبعني ذر  εوقال 

  قال القحطاني رحمه اهللا :
  انِ لفررت من أهٍل ومن أوط           ه          مَت وليوم القيامة لو عل
  دان وتشيب منه مفارق الولماء هلوله                      يوٌم تشققت الس
  يف اخللِق منتشٌر عظيم الشأنِ        رُه                ٌر شيوم عبوس قمطري

 : معسر جازاه اهللا بأمرين وأن من يسر على ،فضل التيسري على املسلمني ، وخاصة املعسرين  -6

  رة .والتيسري يف اآلخ –ا التيسري يف الدني
  والتيسري على املعسر الذي ال ميلك شيئاً واجب ، وال جيوز مطالبته .

   . }رة إن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسو  {لقوله تعاىل 
  فضل السرت على املسلم . -7

ســلم كشـــف اهللا عورتـــه حـــىت يــوم القيامـــة ، ومـــن كشــف عـــورة أخيـــه امل ( مـــن ســرت عـــورة أخيـــه املســلم ســـرت اهللا عورتـــه εوقــد قـــال 
 ه ا يف بيته ) رواه ابن ماجه .يفضح

بعــوا عـورام ، فإنــه مـن اتبــع عــورام وا املســلمني ، وال تتخل اإلميـان يف قلبــه ، ال تغتـاب( يــا معشـر مــن آمـن بلســانه ومل يــد εوقـال 
 ه ) رواه أبو داود .فضحه يف بيتتتبع اهللا عورته ، ومن تتبع اهللا عورته ي
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وا النـاس فصـارت هلـم عيـوب ، وأدركـت _ أقواماً ليس هلم عيـوب ، فعـابأدركت ذه البلدة _ يعين املدينة  ”:  قال اإلمام مالك
 . “ذه البلدة أقواماً كانت هلم عيوب ، فسكتوا عن عيوب الناس فنسيْت عيوم 

 الناس على ضربني :واعلم أن  ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا

: مــن كــان مســتوراً ال يعــرف بشــيء مــن املعاصــي ، فــإذا وقعــت منــه هفــوة أو زلــة ، فإنــه ال جيــوز هتكهــا وال كشــفها وال  حــدهماأ
 وص .، وهذا هو الذي وردت فيه النص ةرمالتحدث ا ، ألن ذلك غيبة حم

 مــاعزاً  εه ، كمــا أمــر النــيب ره ، بــل يــؤمر بــأن يرجــع ويســرت نفســومل يستفســ ومثــل هــذا لــو جــاء تائبــاً نادمــاً ، وأقــر حبــده ، مل يفســره
 ة .والغامدي

ب منها ، وال مبا قيل له ، هذا هو الفاجر املعلـن ، ومثـل هـذا ال لناً ا ، وال يبايل مبا ارتك: من كان مشتهراً باملعاصي مع والثاني
إذا أخذ ولو مل يبلغ السلطان ، بل يرتك حـىت يقـام عليـه احلـد  بأس بالبحث عن أمره ، لتقام عليه احلدود ، ومثل هذا ال يشفع له

 . “، ليكشف سرته ، ويرتدع به أمثاله 

وأمــا إذا   }وتعـاونوا علــى الـرب والتقـوى  {عـون اهللا ملـن أعـان مســلماً ، لكـن هـذا مقيــد مبـا إذا كـان علــى الـرب والتقـوى لقولــه تعـاىل  -8
. وأمـا إذا كـان علـى أمـر مبـاح فهـذا مـن اإلحسـان لقولـه  }نوا علـى اإلمث والعـدوان وال تعـاو  {كان على إمث فحرام ، لقولـه تعـاىل 

 . }وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني  {تعاىل 

الس العلمـاء، ة ، وهذا الطريق يـدخل فيـه سـلوك الطريـق احلقيقـي ، وهـو املشـي باألقـدام إىل جمـد إىل اجلنأن سلوك طريق العلم مؤ  -9
 ه ، وكتابته .: حفظه، ومدارسته ، ومذاكرته ، ومطالعت مثل ،ة إىل حصول العلمعنويويدخل فيه سلوك الطرق امل

 : وللعلم فضائل كثيرةفضل طلب العلم ، وأنه من أسباب دخول اجلنة ،  -10

 : أنه من أسباب دخول اجلنة . أوالً 

 حلديث الباب .

 : من أسباب الرفعة . ثانياً 

 . }الذين أوتوا العلم درجات يرفع اهللا الذين آمنوا منكم و  {قال تعاىل 

  : أن اهللا مل يأمر نبيه باالستزادة إال من العلم . ثالثاً 

 . }وقل رب زدين علماً  {قال تعاىل 

 . “ه أن يسأله املزيد منه ى ذا شرفاً للعلم أن أمر نبيوكف ”:  قال ابن القيم

 . : أن اهللا استشهدهم وقرن شهادم بشهادته وشهادة املالئكة رابعاً 

  . }شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائماً بالقسط  {قال تعاىل 
هذه اآلية دليل على فضل العلم وشرف العلماء ، فإنه لو كان أحد أشرف مـن العلمـاء لقـرم اهللا بامسـه واسـم  ”:  قال القرطبي

  . “مالئكته كما قرن العلماء 
  . دليل على اخلري: أن العلم  خامساً 

  ( من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين ) متفق عليه . εقال 
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ه يف الــدين _ أي يـتعلم قواعــد اإلســالم ومــا مل يتفقــ يفقهــه : أي يفهمــه ، ومفهــوم احلـديث أن مــن ”:  قـال الحــافظ ابــن حجــر
  . “ يتصل ا من الفروع _ فقد حرم اخلري

  : أن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم . سادساً 
  ( وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً مبا يصنع ) رواه أبو داود . εقال 

  . “وة راماً ملا حيمله من مرياث النبووضع املالئكة أجنحتها له تواضعاً له وتوقرياً وإك ”:  قال ابن القيم
  ويف معىن وضعها أجنحتها ثالثة أقوال : ”:  قال الخطابي

: أنـه املـراد بـه النـزول عنـد جمـالس العلـم  الثالـث: أنه مبعىن التواضـع تعظيمـاً لطالـب العلـم .  الثانية . : أنه بسط األجنح أحدها
  . “وترك الطريان 

  : العلماء ورثة األنبياء . سابعاً 
  اء ) رواه أبو داود .( وإن العلماء ورثة األنبي εقال 
  : فضل العلم أفضل من فضل العبادة . ثامناً 
  علم خري من فضل العبادة ) رواه الطرباين .( فضل ال εقال 

  من أقوال السلف .
  . “ه ويفرح به إذا نسب إليه علم شرفاً أن يدعيه من ال حيسنكفى بال ”:  قال علي

  . “ه تسبيح ه هللا خشية وطلبه عبادة ومدارستتعلموا العلم فإن تعلم ”:  وقال معاذ
  . “طلب العلم ليس شيء بعد الفرائض أفضل من  ”:  وقال الشافعي

  . “من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم  ”:  وقال
  . “من أراد النظر إىل جمالس األنبياء فلينظر إىل جمالس العلماء  ”:  وقال سهل بن عبد اهللا

  . “ه ما عبد اهللا مبثل الفق ”:  وقال الزهري
  . “ة لعلم إذا صحت النيأفضل من طلب اما من عمٍل  ”:  وقال الثوري

  ة القرآن .فضل االجتماع على ذكر اهللا ومدارس -11
ه ، وهـذا إن محـل علـى تعلـم املسـاجد لـتالوة القـرآن ومدارسـتهذا يدل على اسـتحباب اجللـوس يف  ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا

  . “القرآن وتعليمه فال خالف يف استحبابه 
  ريكم من تعلم القرآن وعلمه ) .( خ εويف صحيح البخاري عن عثمان عن النيب 

  . “فذلك الذي أقعدين يف مقعدي هذا  ”:  وقال أبو عبد الرحمن السلمي
  وكان قد علم القرآن يف زمن عثمان بن عفان حىت بلغ احلجاج بن يوسف .

ين أحــب أن أمسعــه مــن إ( أحيانــاً يــأمر مــن يقــرأ القــرآن ليســمع قراءتــه ، كمــا كــان ابــن مســعود يقــرأ عليــه ، وقــال :  εوكــان النــيب 
  .) غريي 

  وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون ، فتارة يأمر أبا موسى ، وتارة يأمر عقبة بن عامر .
  وجاءت أحاديث تدل على فضل اإلجتماع على ذكر اهللا مطلقاً :
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ومــاً طــرق يلتمســون حلــق الــذكر ، فــإذا وجــدوا ققــال ( إن هللا مالئكــة يطوفــون يف ال εففــي الصــحيحني عــن أيب هريــرة . عــن النــيب 
ىل حـــاجتكم ، فيحفــوم بـــأجنحتهم إىل الســـماء الـــدنيا .. احلــديث وفيـــه : فيقـــول اهللا : أشـــهدكم أين يــذكرون اهللا تنـــادوا هلمـــوا إ

  غفرت هلم ) .
لوا : جلسـنا نـذكر اهللا خرج على حلقـة مـن أصـحابه ، فقـال : مـا أجلسـكم ؟ قـا εويف صحيح مسلم عن معاوية ( أن رسول اهللا 

وحنمده ملا هدانا لإلسالم ومّن علينا به ، فقال : آهللا مـا أجلسـكم إال ذلـك ، قـالوا : آهللا مـا أجلسـنا إال ذلـك ، قـال : أمـا إين مل 
  أستحلفكم مة لكم ، ولكن أتاين جربيل فأخربين أن اهللا يباهي بكم املالئكة ) 

  الــذكر جمــالس املالئكــة ، فلــيس مــن جمــالس الــدنيا هلــم جملــس إال جملــس يــذكر اهللا تعــاىل  أن جمــالس ”:  قــال ابــن القــيم رحمــه اهللا
  ، مث ذكر حديث ( إن هللا مالئكة سيارة ) . “فيه 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلـى جليسـهم ، فلهـم نصـيب مـن قولـه : وجعلـين مباركـاً أينمـا كنـت ، فهكـذا املـؤمن  ”:  وقال 
  . “جر مشؤوم أين حل مبارك أين حل ، والفا

  : فإنه يحصل على أربع مزايا ، جلس يف بيت من بيوت اهللا لذكر اهللا  وقراءة القرآنأن من  -12
  : تتنزل عليهم السكينة . األولى

ففي الصحيحني عن الرباء بـن عـازب قـال ( كـان رجـل يقـرأ سـورة الكهـف وعنـده فـرس ، فتغشتـــه سـحابة فجعلـت تـدور وتـدنو ، 
  فذكر ذلك له ، فقال : تلك السكينة تنزل للقرآن ) . εمنها ، فلما أصبح أتى النيب  وجعل فرسه ينفر

  ة .لرمح: غشيان ا الثانية
  : أن املالئكة حتف م . الثالثة
  : أن اهللا يذكرهم فيمن عنده . الرابعة

ن أيب هريـرة وأيب سـعيد كالمهـا ع لكل جمتمعني على ذكر اهللا ، كما يف صحيح مسـلم عـوهذه األرب ”:  قال ابن رجب رحمه اهللا
قــال : إن ألهـل الـذكر تعــاىل أربعـاً : تنـزل علــيهم السـكينة ، وتغشـاهم الرمحــة ، وحتـف ـم املالئكــة ، ويـذكرهم الــرب  εعـن النـيب 

  . “فيمن عنده ) 
  أن من ذكر اهللا ذكره اهللا . -13

  . }فاذكروين أذكركم  {كما قال تعاىل 
   نفسه ذكرته يف نفسي ، ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه ) متفق عليه .من ذكرين يفقال تعاىل : (  εوقال 

 احلث على تدبر القرآن وتفهمه . - 14

  . “وب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به ، فإن مل تكن هذه مهته مل يكن من أهل العلم والدين املطل ”:  قال ابن تيمية
  . “ن قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فال شيء أنفع للقلب م ”:  قال ابن القيم
وينبغي للقارئ أن يكون شأنه اخلشوع والتدبر واخلضوع ، فهذا هـو املقصـود املطلـوب ، وبـه تنشـرح الصـدور ،  ”:  وقال النووي

  . “وتستنري القلوب 
  . “يا ابن آدم كيف يرق قلبك ، وإمنا مهتك يف آخر السورة  ”:  وقال الحسن البصري

  . “دواء القلوب يف مخسة : ... وذكر منها : قراءة القرآن بالتدبر  ”:  الخواص وقال إبراهيم
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) أي أــم يأخــذون أنفســهم بقــراءة القــرآن وإقرائــه وهــم ال اخلــوارج بقولــه : ( يقــرؤون القــرآن ال جيــاوز حنــاجرهم  εوقــد ذم النــيب 
  يتفقهون فيه وال يعرفون مقاصده .

  واألنساب ، فاهللا رتب اجلزاء على األعمال ال على األنساب . ال األحساب اإلميان والعمل الصاحلأن العربة ب -15
  . }من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها  {قال تعاىل 

  . }م إن أكرمكم عند اهللا أتقاك {وقال تعاىل 
  ( من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه ) . εوقال 
  دكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ) رواه مسلم .( إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسا εوقال 

يـا معشـر قـريش ! اشـرتوا أنفسـكم مـن  : ( }وأنذر عشريتك األقربني  {حني أنزل عليه  εوعن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا 
مــن اهللا شــيئاً ) متفــق  اهللا ، فــإين ال أغــين عــنكم مــن اهللا شــيئاً ، .... ، يــا فاطمــة بنــت حممــد ، ســليين مــا شــئت ، ال أغــين عنــك

  عليه .
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  الحديث السابع والثالثون
فيما يرويـه عـن ربـه تبـارك وتعـالى قـال ( إن اهللا كتـب الحسـنات والسـيئات ،  εعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . عن النبي 

بها فعملها ، كتبها عنـده عشـر حسـنات  ثم بّين ذلك ، فمن هّم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم
إلــى ســبعمائة ضــعف إلــى أضــعاف كثيــرة ، وإن هــم بســيئة فلــم يعملهــا كتبهــا اهللا عنــده حســنة كاملــة ، وإن هــم بهــا فعملهــا  

  ومسلم .اهللا سيئة واحدة ) رواه البخاري  كتبها
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  الكتابة مبعىن التدوين واإلحصاء ، واملراد أا مكتوبة على العبد يف األزل .ن اهللا كتب الحسنات والسيئات : إ

  : أي فصله .ثم بين ذلك 
  اهلم هو اإلرادة  والقصد . فمن هم :

  
  الفوائد :

  : نواعوأنها تنقسم إلى أيف هذا احلديث بيان كتابة احلسنات والسيئات واهلم باحلسنة والسيئة ،  - 1
  : أن يعمل احلسنة . النوع األول

  فهذا يضاعفها اهللا له إىل عشر حسنات .
  . }من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا  {كما قال تعاىل 

  وقد يضاعفها إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية .
سنبلة مائة حبـة واهللا يضـاعف ملـن  مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل {كما قال تعاىل 

  . }يشاء واهللا واسع عليم 
ة ، فقال : يا رسول اهللا ! هذه يف سبيل اهللا ، فقال : لك ـا يـوم القيامـة سـبعمائة سعود قال ( جاء رجل بناقة خمطوموعن ابن م

  ناقة ) رواه مسلم .
  ه .ويف حديث الصيام ( إال الصيام ، فإنه يل وأنا أجزي به ) متفق علي

أن مضــاعفة احلســنات زيــادة علــى العشــر تكــون حبســب حســن اإلســالم ، ويكــون حبســب كمــال  ”:  قــال ابــن رجــب رحمــه اهللا
  . “اإلخالص ، وحبسب فضل ذلك العمل يف نفسه ، وحبسب احلاجــة إليه 

شـاء ضـاعف هـذا ، وإن  هـذا حتـت مشـيئة اهللا تعـاىل ، فـإن( إىل سـبعمائة ضـعف ) و  ” وقال الشـيخ ابـن عثيمـين رحمـه اهللا : 
  . “شاء مل يضاعف 

  : اهلم باحلسنة فلم يعملها فإا تكتب له حسنة كاملة من غري تضعيف . النوع الثاني
  كما يف حديث الباب .

  ويف رواية ( إذا حتدث عبدي بأن يعمل حسنة ، فأنا أكتبها له حسنة ) .
  مل ال جمرد اخلاطر  .واملراد باهلم العزم املصمم الذي يوجد معه احلرص على الع
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  : أراد أن يذهب لس علم ، فمرض أحد أهله فانشغل به . مثال
  وكمن أراد أن يتصدق بصدقة فلم جيد معه دراهم ، وكان يظن وجودها .

  ة .فعري مضاة ، فهذا تكتب عليه سيئة واحدة من غ: أن يعمل السيئ النوع الثالث
  كتبها اهللا سيئة واحدة ) .كما يف حديث الباب ( وإن هم بسيئة فعملها  

  . }ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها وهم ال يظلمون  {وقال تعاىل 
  :  اهلم بالسيئة مث يرتكها خوفاً من اهللا ، فهذا تكتب له حسنة . النوع الرابع

  كما يف حديث الباب ( وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ) .
  ية ( إمنا تركها من أجلي أو من جرائي ) .وقد جاء يف روا

  رة . دعاءه وفرج مهه فانفرجت الصخة عمه بسوء فرتكها هللا ، فأجاب اهللامثل قصة الذي هّم بابن
تــب عليــه وزر الســيئة  مــن هــم بالســيئة وســعى يف حتصــيلها لكــن عجــز عنهــا ، فهــذا يك ”:  قــال الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه اهللا

: إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار ، قالوا : يـا رسـول اهللا ! هـذا القاتـل ،  εل النيب ذلك ، قو  كامًال ، دليل
  . “فما بال املقتول ؟ قال : ألنه كان حريصاً على قتل صاحبه 

  ه بعباده .عظم فضل اهللا ورمحت - 2
  : أن احلسنة مضاعفة ، والسيئة ال تضاعف . فمن رحمته
  ة .اجلنة مثانية وأبواب النار سبع أبواب : جعل ومن رحمته
  وا عليه ) .أميت اخلطأ والنسيان وما استكره( إن اهللا جتاوز يل عن  ε: ما جاء يف قوله  ومن رحمته
ل ، وأحلـت يل يصـه الصـالة فلوراً فأميـا رجـل مـن أمـيت أدركتـ: مـا جـاء يف حـديث ( وجعلـت يل األرض مسـجداً وطهـ ومن رحمته

  ألحد قبلي ) . م ومل حتلالغنائ
  ومن رمحته : أن أمة اإلسالم هي أقل األمم عمًال ، وأكثرهم أجراً .

ظـيم مـن يعـين بعـد هـذا الفضـل الع ”:  قال ابن رجب رحمه اهللاجاء يف رواية يف آخر احلديث ( وال يهلك على اهللا هالك ) ،  - 3
، مــن هلــك، وألقــى بيــده إىل التهلكــةهلــك علــى اهللا إال ، ال يعفة احلســنات والتجــاوز عــن الســيئاتة منــه مبضــااهللا والرمحــة الواســع

  . “وجترأ على السيئات ، ورغب عن احلسنات ، وأعرض عنها 
 أسلوب الرتغيب والرتهيب من أفضل أساليب الرتبية . - 4

 ة على ما يهم به اإلنسان .اطالع املالئك - 5

 به .على املسلم أن ينوي فعل اخلري دائماً وأبداً ، لعله يكتب له أجره وثوا - 6

 اإلميان باللوح احملفوظ . - 7

 إحصاء احلسنات والسيئات على اإلنسان . - 8

  واختلف العلماء هل تكتب المالئكة المباح ؟
  كتب ما فيه ثواب وعقاب  .: ت فقيل
  : تكتب كل شيء من الكالم ، ورجحه ابن كثري . وقيل
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  . }ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد  {لعموم قوله تعاىل 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب اهللا عليـه ـا سـخطه إىل يـوم يلقـاه ) رواه  ( εولقوله 
  أمحد .

  ة فيه .احلث على العمل الصاحل واملسارع - 9
 ل الصاحل .أعظم التجارة العم - 10
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  الحديث الثامن والثالثون
 ( إن اهللا تعـالى قـال : مـن عـادى لـي وليـاً فقـد آذنتـه بـالحرب ، ومـا تقـرب إلـي εرسـول اهللا  . قال : قال τعن أبي هريرة 

ه عليــه ، وال يــزال عبــدي يتقــرب إلــّي بالنوافــل حتــى أحبــه ، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه عبــدي بشــيء أحــب إلــّي ممــا افترضــت
ألعطينــه ، ولــئن يمشــي بهـا ، ولــئن سـألني الـذي يســمع بـه ، وبصــره الـذي يبصــر بــه ، ويـده التــي يـبطش بهــا ، ورجلـه التــي 

  ه ) رواه البخاري .استعاذني ألعيذن
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : أي آذى . عادى

 }الـذين آمنـوا وكـانوا يتقـون  أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون {املؤمن التقي كما بينه اهللا بقوله  الويل : هو : ولياً 
.  

  ه .: أعلمت آذنته
  : أي أن اهللا يسدده يف هذه اجلوارح فال يستعملها إال يف طاعته . كنت سمعه الذي يسمع به

  
  الفوائد :

  فضيلة أن يكون اإلنسان ولياً من أولياء اهللا . - 1
  ا :والكلمات وإنما بالعمل وبشروطه ووالية اهللا ليست بالدعاوى

  ميان باهللا .: اإل أوالُ 
  : تقوى اهللا . ثانياً 

  . }ون نون الذين آمنوا وكانوا يتقأال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيز  {قال تعاىل 
 وجوب حمبة اهللا . - 2

ن الـذيإمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون ، ومـن يتـول اهللا ورسـوله و  {قال تعاىل 
  . }ون آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالب

  من صفات أولياء اهللا :
  . }اء بينهـم الذين معه أشداء على الكفار رمححممد رسول اهللا و  {قال تعاىل  .رمحاء بينهم   –على الكفار  أشداء

 حترمي معاداة أولياء اهللا . - 3

 م .ب معاداة أعداء اهللا وعدم حمبتهوجو  - 4

  . }اء دوي وعدوكم أوليال تتخذوا ع {قال تعاىل 
  أن أفضل ما يتقرب العبد لربه بالفرائض . - 5

  الصالة الفرض أفضل من الصالة النفل .
  والصوم الفرض أفضل من الصوم النفل وهكذا .
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( أقـرب مـا يكــون العبـد مـن ربــه  εوقــال  }واسـجد واقـرتب  {وأفضـل فـرائض البــدن الـيت تقـرب إىل اهللا الصــالة ، كمـا قـال تعــاىل 
  جد ) .وهو سا

  . “أفضل األعمال أداء ما افرتض اهللا ، والورع عما حرم اهللا ، وصدق النية فيما عند اهللا  ”:  قال عمر بن الخطاب
  ة تتفاضل من حيث اجلنس ومن حيث النوع .األعمال الصاحل - 6

  : الفرائض أحب إىل اهللا من النوافل . فمن حيث الجنس
  دوا من الفرائض .: الصالة أحب إىل اهللا مما  ومن حيث النوع

  ثبات احملبة اهللا ، حمبة تليق جبالله من غري حتريف وال تعطيل ، وال تشبيه وال متثيل .إ - 7
  . }إن اهللا حيب احملسنني  {قال تعاىل 

  . }إن اهللا حيب املتقني  {وقال تعاىل 
  ( ألعطني الراية غداً رجًال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ) . εوقال 

  ل لقوله ( وال يزال يتقرب إّيل بالنوافل حىت أحبه ) .كثرة النوافاهللا  ة سباب حمبأن من أ - 8
  وهناك أسباب تجلب محبة اهللا :

  : كثرة النوافل . منها
  كما يف حديث الباب .

  . “التقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض ، فإا توصله إىل درجة احملبوبية بعد احملبة  ”:  قال ابن القيم
  : متابعة الرسول . اومنه

  . }قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا  {قال تعاىل 
  . “ }تبعوين حيببكم اهللا اقل إن كنتم حتبون اهللا ف {ملا اّدعت القلوب حمبة اهللا ، أنزل آية احملنة  ”: قال أبو سليمان الداراني

  ة على املؤمنني .ل: الذ ومنها
  ن .: العزة على الكافري ومنها
  اجلهاد يف سبيل اهللا .:  ومنها
  : ال خيافون لومة الئم . ومنها

ه أذلــة علـــى املــؤمنني أعــزة علـــى ف يــأيت اهللا بقـــوم حيــبهم وحيبونــيــا أيهـــا الــذين آمنــوا مـــن يرتــد مــنكم عــن دينـــه فســو  {قــال تعــاىل 
  . }واهللا واسع عليم ئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الالكافرين جياهدون 

  فذكر هلم أربع عالمات : ”:  قال ابن القيم
   .: أذلة على املؤمنني ، قيل معناه أرقاء ، وقيل : رمحاء مشفقني عليهم ، عاطفني عليهم  أحدها

ألسد علـى فريسـته : أعزة على الكافرين ، قال عطاء : للمؤمنني كالوالد لولده ، والعبد لسيده ، وعلى الكافرين كا العالمة الثانية
  على الكفار رمحاء بينهم ) . أشداء( 

  : اجلهاد يف سبيل اهللا بالنفس واليد ، واللسان ، واملال ، وذلك حتقيق دعوى احملبة . العالمة الثالثة
  . “: أم ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم ، وهذا عالمة صحة احملبة  العالمة الرابعة
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  شيئاً أكثر من ذكره . أحبنه من أل: كثرة ذكره سبحانه ،  ومنها
  : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم . ومنها

  ألنه ما تقرب املتقربون مبثل ما خرج من اهللا ، وهو القرآن .
  ه .هو أحب إليه من كالم ت ، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيءتقرب إىل اهللا ما استطع ”:  قال خباب

م ال شيء عند احملبني أحلى من كالم حمبوم وغاية مطلوم ، فهو لذة قلو“ .  
  كان بعضهم يكثر تالوة القرآن ، مث اشتغل بغريه ، فرأى يف املنام قائالً يقول :

                فلم جفوَت كتايب إن كنَت تزعُم حيب
  ايب ـمن لطيف عت  ه               أما تأملت ما في

إىل اهللا بالنوافــل  ب .. ) فــال يعتــرب اإلنســان متقربــاً ولــه ( وال يــزال عبــدي يتقــر فضــل املداومــة واالســتمرار علــى العمــل الصــاحل ، لق - 9
  حمافظاً عليها إال باستمراره على هذه الطاعة ، وإال فال يعترب متقرباً إىل اهللا بالنوافل .

  فالعمل الصالح المستمر مهم ألمرين :
  . ε: أن هذا هو هدي النيب  أوالً 

  ه) رواه مسلم .إذا عمل عمًال أثبت εاهللا  عن عائشة . قالت ( كان رسول
  : أن األعمال املداوم عليها أحب إىل اهللا . ثانياً 
  ا وإن قل ) متفق عليه .( أحب األعمال إىل اهللا أدومه:  εقال 

  آثاراً إجيابية : له وإذا كان العمل الصاحل مداوماً عليه ، فإنه يكون
  : دوام اتصال القلب باهللا . منها

  سبب حملبة اهللا .:  ومنها
  : سبب للنجاة من الشدائد . ومنها

  ( من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد فليكثر الدعاء يف الرخاء ) رواه الرتمذي .:  εكما قال 
 ال يــرى إال خــرياً ، ويف مسعــه فــال يســمع إال خــرياً ، ويف يــده فــال يــبطش إالفــأن اهللا إذا أحــب إنســاناً وفقــه وســدده ، ففــي بصــره  - 10

 على حق . ويف رجله فال ميشي إال إىل خري . وإذا سأله أعطاه وأجاب دعاءه ، وأعاذه مما يكره . 

  وة : مثل سعد بن وقاص ، وسعيد بن زيد .كان كثري من الصحابة جمابوا الدعوقد  
، فشكوا حىت ذكروا  اراً إىل عمر رضي اهللا عنه، فعزله واستعمل عليهم عم شكا أهل الكوفة سعداً (  : عن جابر بن مسرة قال - 

، واهللا  ق: أما أنااق إن هؤالء يزعمون انك ال حتسن تصلي ؟ قال أبو إسحافقال: يا أبا إسح إليه، فأرسل  أنه ال حيسن يصلي
:  ، وأخف يف األخريني. قالاألوليني ، فأركد يف  ، أصلي صالة العشاء ما أخرم عنها εفإين كنت أصلي م صالة رسول اهللا 

إال سأل  ، ومل يدع مسجداً الكوفة ، فسأل عنه أهل  ، إىل الكوفة ، أو رجاالً  ق. فأرسل معه رجالً الظن بك يا أبا إسحذاك ا
: أما  ، قال ، يكىن أبا سعدة ، يقال له أسامة بن قتادة ، فقام رجل منهم لبين عبس ، حىت دخل مسجداً  ، ويثنون معروفاً  عنه

:  ، وال يعدل يف القضية. قال سعد: أما واهللا ألدعون بثالث ، وال يقسم بالسوية ري بالسريةكان ال يس  ، فإن سعداً  إذ نشدتنا
: شيخ   . وكان بعد إذا سئل يقول ، وعرضه بالفنت طل فقرهأ، و  ، فأطل عمره ، قام رياًء ومسعةً  اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً 
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، وإنه ليتعرض  ، قد سقط حاجباه على عينيه من الكرب أيته بعد: فأنا ر  ، أصابتين دعوة سعد. قال عبد امللك كبري مفتون
  رواه البخاري .)  للجواري يف الطرق يغمزهن

عن عروة : ( أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها ، فخاصمته إىل مروان بن احلكم ،  - 
؟ قال :  ε؟ قال : وما مسعت من رسول اهللا  εت من رسول اهللا فقال سعيد : أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي مسع

فقال له مروان : ال أسألك بينة بعد هذا “ من أخذ شرباً من األرض ظلماً طوقه إىل سبع أرضني ” يقول :  εمسعت رسول اهللا 
ا هي متشي يف مرها ، مث بين، فقال : اللهم إن كانت كاذبة فعّم بصرها ، واقتلها يف أرضها . قال : فما ماتت حىت ذهب بص

  رواه مسلمأرضها إذ وقعت يف حفرة فماتت ) . 
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  الحديث التاسع والثالثون
وا عليـه ) قال ( إن اهللا تجاوز لي عن أمتي الخطـأ والنسـيان ، ومـا اسـتكره εعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 

  يهقي وغيرهما .حديث حسن رواه ابن ماجه والب
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : عفا . تجاوز
  ة .: أمة اإلجاب أمتي

  : وهو ضد العمد وهو أن يفعل الشيء يظن صوابه فيتبني ضد قصده . الخطأ
  : الذهول عن الشيء . والنسيان

  شخص مبا ال يريد .: اإلكراه : هو إلزام ال وما استكرهوا عليه
  

  الفوائد :
  إكراهاً . وا صدرت املخالفة نسياناً أو خطأ أسعة رمحة اهللا بعباده ، حيث رفع اإلمث عنهم إذ - 1
أن مجيع احملرمات إذا فعلها اإلنسان جاهالً أو ناسياً أو مكرهـاً فـال شـيء عليـه فيمـا يتعلـق حبـق اهللا ، أمـا حـق اآلدمـي فـال يعفـى  - 2

 عنه من حيث الضمان .

  أمثلة :
  رجل قص شعره وهو حمرم جاهًال ، فال شيء عليه . -
  رجل تكلم بالصالة ناسياً ، فصالته صحيحة وال شيء عليه . -
  رجل قتل شخص آخر عمداً ، فال إمث عليه ، وإن كان هذا ال يعفيه من املطالبة بالدية والكفارة . -
  يح وال شيء عليه .رجل أكره على األكل والشرب يف ار رمضان ، فصومه صح -
  وال شيء عليه . صحيح رجل أكل يف ار رمضان ناسياً ، فصومه -
  رجل نسي صالة ، فال إمث عليه ويقضيها . -

  أن هذه األمور الثالثة : اخلطأ ، والنسيان ، واإلكراه سبب للتخفيف ومنع التكليف : - 3
  : النسيان : األول

  وهو ذهول القلب عن الشيء وعدم تذكره .
  من موانع التكليف . يل على أنه سبب للتخيف ومانعوالدل

  ، قال اهللا تعاىل كما يف صحيح مسلم ( قد فعلت ) . }ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  {قوله تعاىل 
  وحلديث الباب .

  : اخلطأ . الثاني
  د .وهو ضد العم
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  والدليل على أنه سبب للتخفيف ومانع من موانع التكليف .
  . }ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  {قوله تعاىل 

  . }وال جناح عليكم فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم  {وقوله تعاىل 
  حديث الباب .

  : اإلكراه . الثالث
  وهو : محل الغري على أمر ال يرضاه لو خلي ونفسه ، بارتكاب النهي أو ترك األمر .

  موانع التكليف .والدليل على أنه سبب للتخفيف ومانع من 
  . }ان إال من أكره وقلبه مطمئن باإلمي {قوله تعاىل 

  وحلديث الباب .
  فمن أكره على طالق زوجته ، فإا ال تطلق .

  من أكره على الكفر ، وقلبه مطمئن باإلميان ، فال شيء عليه .
  شروط اإلكراه ليكون سبباً للتخفيف :

  ا هدد به .: أن يكون املكرِه قادر على إيقاع م أوالً 
  : أن يكون املكرَه عاجزاً عن دفع هذا املكرِه . ثانياً 
  : أن يكون هذا اإلكراه مما يشق على املكرِه حتمله . ثالثاً 
  : أن يظن أو يعلم املكرَه أن املكرِه سيوقع ما هدد به . رابعاً 

يف حقوق اآلدميني فال متنع مـن ضـمان مـا جيـب ع سبب للتخفيف يف حقوق اهللا ، ألنه مبين على العفو والرمحة ، وأما هذه املوان - 4
  ه .انه إذا مل يرض صاحب احلق بسقوطضم

  فائدة : 
ال يكون اإلكراه سـبباً للتخفيـف يف حالـة واحـدة ، وهـي إذا أكـره علـى قتـل شـخص ، فلـيس لـه أن يقتلـه حـىت لـو أدى إىل قتلـه ، 

  ه فيكون باختياره .داء لنفساع على ذلك ، ألن قتله له افتوحكى بعض العلماء اإلمج
  ي إال طاقتها .حيث ال يكلف نفساً إال وسعها . أ بيان رمحة اهللا ، - 5
 ا .شرف هذه األمة على غريه - 6

  النسيان من صفات اإلنسان . - 7
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  الحديث األربعون
  يل ) .بمنكبّي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سب εعن ابن عمر رضي اهللا عنه . قال : ( أخذ رسول اهللا 

وكـان ابـن عمـر يقـول : إذا أمسـيت فـال تنتظـر الصــباح ، وإذا أصـبحت فـال تنتظـر المسـاء ، وخـذ مـن صـحتك لمرضــك ، 
  ومن حياتك لموتك . رواه البخاري .

 -----------------------------------------------------  
  معاني الكلمات :

  : أمسك . أخذ
  د والكتف . : جمتمع رأس العض المنكبّ◌ :  بمنكبي

  : أي مثل الغريب ، والغريب هو البعيد عن وطنه . كأنك غريب
  مبعىن : بل . وقيل: أو للتخري واألحسن ،  قيل:  أو عابر سبيل

  
  الفوائد :

بطـول البقـاء فيهـا ، وال ذها وطنـاً ، وال حتـدث نفسـك ه : ال تـركن إىل الـدنيا وال تتخـمعنـا ”:  قال النووي في شـرح الحـديث - 1
ق منهـــا إال مبــاء يتعلــق بــه الغريـــب يف غــري وطنــه ، وال تشـــتغل فيهــا مبــا ال يشــتغل بـــه الغريــب الــذي يريـــد نــاء ــا ، وال تتعلــباالعت

  . “الذهاب إىل أهله 
ر األمــل يف الـــدنيا ، وأن التزهيــد يف الــدنيا ، وأنــه ال ينبغـــي لإلنســان أن يتخــذها وطنــاً يـــركن إليهــا ، وهــذا احلــديث أصـــل يف قصــ - 2

 نبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر .ؤمن يامل

  ( ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها ) رواه الرتمذي . εقال 
: فتأمل هذا املثال ، ومطابقته للواقع سواء ، فإا يف خضرا كشجرة ، ويف سـرعة انقضـائها وقبضـها شـيئاً  قال بعض العلماء -

راً لعبد مسافر إىل ربه ، واملسـافر إذا رأى شـجرة يف يـوم صـائف ال حيسـن بـه أن يبـين حتتهـا داراً ، وال يتخـذها قـرافشيئاً كالظل ، وا
  ة ، ومىت زاد على ذلك انقطع عن الرفاق .، بل يستظل ا بقدر احلاج

واألوالد كمثـل غيـث أعجـب الكفـار  اعلمـوا أمنـا احليـاة الـدنيا لعـب وهلـو وزينـة وتفـاخر بيـنكم وتكـاثر يف األمـوال {وقال تعاىل  -
  . }نباته مث يهيج فرتاه مصفراً مث يكون حطاماً ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهللا ورضوان وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور 

مـور الـيت ال يـركن إليهـا بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية حال الـدنيا الـيت افتـنت النـاس ـا الـذين قصـر نظـرهم ، وبـّني أـا مـن حمقـرات األ
تشــغل  وهلــوا لعــب ال مثــرة فيــه ســوى التعــب ، طلبهــا وقتــل الوقــت يف حتصــيلها بأــ العقـالء ، فضــالً عــن االفتتــان ــا واالمــاك يف

ة يعنه وتعــاىل إىل أــا مــع ذلــك ســر ه يف آخرتــه ، وزينــة ال تفيــد املفتــون ــا شــرفاً ذاتيــاً ، مث أشــار ســبحاصــاحبها وتلهيــه عمــا ينفعــ
فراً متغـرياً الزوال ، قريبـة االضـمحالل ، كمثـل غيـث راَق الـزراع نباتـه الناشـيء بـه ، مث يهـيج ويتحـرك وينمـو ، فسـرعان مـا تـراه مصـ

  ه أخضر ناضراً ، مث يصري من اليبس هشيماً متكسراً .ذابالً بعدما رأيت
  

 من أقوال السلف :
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  . “البحار داراً ، تلكم الدنيا فال تتخذوها قراراً  من ذا الذي يبين على موج ”:  بن مريماقال عيسى  -
  . “ا اعربوها وال تعمروه ”:  وقال موسى عليه الصالة والسالم -
 تسـكنون ، وجتمعـون مـا ال تـأكلون ، وًتؤّملـون مـا يا أهل الشام ! ما يل أراكم تبنون ما ال ”:  وقال أبو الدرداء ألهل الشام -

  . “هم غروراً ، ومساكنهم قبوراً وأملوا بعيداً ومجعوا عتيداً ، فأصبح أمل بنوا مشيداً ون ، إن الذين قبلكم ال تدرك
أال إن الــدنيا بقاؤهــا قليــل ، وعزيزهــا ذليــل ، وغنيهــا فقــري ، وشــاا يهــرم ، وحيهــا ميــوت ، فــال  ”:  قــال عمــر بــن عبــد العزيــز -

  . “ ا يغرنكم إقباهلا مع معرفتكم بسرعة إدبارها ، فاملغرور من اغرت
وا فكونـوا مـن أبنـاء اآلخـرة وال تكونـ ارحتلت الدنيا مدبرة ، وارحتلت اآلخـرة مقبلـة ، ولكـل واحـد منهمـا بنـون ، ”:  وقال علي -

  . “من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل 
، حســرة الفــوات ، فــاتتهم واهللا دار مل يتــزودوا منهــا يبكــون مــن إن املــوتى مل يبكــوا مــن املــوت ، ولكــنهم ”:  وقــال ابــن الســماك

  . “ودخلوا داراً مل يتزودوا هلا 
أيها اإلنسان إمنا أنت نـازل مـن الـدنيا يف منـزل تعمـره أيـام عمـرك ، مث ختليــــه عنـد موتـك ملـن ينزلـه بعـدك  ”:  وقال بعض العلماء

“ .  
  قال الشاعر :

  ا لدنيا وخافوا الفتناطلقوا فطنـا            اداً ـإن هللا عب
  ا ي وطنـت حلـأا ليسفلما علموا           انظروا إليه

  ا احل األعمال فيها سـفنصجعلـوها جلة واختذوا          
  أحسن عالج للزهد يف الدنيا وعدم الركون إليها هو قصر األمل  .

ه أنفع األمـور للقلـب ، فإنـه يبعثـمدة احلياة ، وهو من ة انقضاء الرحيل ، وسرعقصر األمل : هو العلم بقرب  ”:  قال ابن القيم
عزماتــه إىل دار علــى معافصــة األيــام ، وانتهــاز الفــرص الــيت متــر مــر الســحاب ، ومبــادرة طــيء صــحائف األعمــال ، ويثــري ســاكن 

بقلبـه _ إذا داوم مطالعـة رة ، فيقـوم نيا ، ويرغبـه يف اآلخـيف الـد هه علـى قضـاء جهـاز سـفره ، وتـدارك الفـارط ، ويزهـدالبقاء ، وحيث
ه فنـاء الـدنيا ، وسـرعة انقضـائها ، وقلـة مـا بقـي منهـا ، وأـا قـد ترحلـت مـدبرة ، ومل _ شاهد من شواهد اليقـني ، يريـ قصر األمل

ل ، ه علـى روؤس اجلبـاا بقـي مـن يـوم صـارت مشسـيبق منها إال صبابة كصبابة اإلنـاء يتصـاا صـاحبها ، وأـا مل يبـق منهـا إال كمـ
الماــا ، وأــا مــع لقائهــا كمســافر قــد خــرج صــاحبه ت مقبلــة ، وقــد جــاء أشــراطها وعا ، وأــا قــد ترحلــويريــه بقــاء اآلخــرة ودوامهــ

  . “يتلقاه ، فكل منهما يسري إىل اآلخر ، فيوشك أن يلتقيا سريعاً 
  إلى أن قال رحمه اهللا :

  ويكفي يف قصر األمل : ”
  . }نني مث جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون أفرأيت إن متعناهم س {قوله تعاىل 

  . }وا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم حيشرهم كأن مل يلبث {وقوله تعاىل 
  . }ا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها كأم يوم يرو   {وقوله تعاىل 
  . }ون ملبثتم إال قليالً لو أنكم كنتم تعدين قال إن لقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العا {وقوله تعاىل 
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  . }كأم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من ار بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقون  {وقوله تعاىل 
ي مـن يـومكم أصحابه يوماً والشمس على روؤس اجلبال فقال : إنه مل يبق من الدنيا فيما مضـى منهـا إال كمـا بقـ εوخطب النيب 

  . “هذا فيما مضى منه 
  ثم قال رحمه اهللا :

  ن :وقصر األمل بناؤه على أمري ”
  ا .تيقن زوال الدنيا ومفارقته

  . “رة وبقائها ودوامها وتيقن لقاء اآلخ
أمـا ، و فأما طول األمل فينسـي اآلخـرة ”: قال، واتباع اهلوى ، اثنتني : طول األمل ، يشتد خوفه منكان علي رضي اهللا عنه -

  . “اتباع اهلوى فيصد عن احلق 
إن مــت اليــوم فأرســلي إىل  –عــين أبــا حممــد ت –كــان يقــول يل  ”:  قالــتوحكــي يف قصــر األمــل أن امــرأة حبيــب أيب حممــد  -

 . “عي كذا ، فقيل هلا : أرى رؤيا ؟ قالت : هكذا يقول كل يوم الن يغسلين ويفعل كذا وكذا ، واصنف

ه ألحــد ســواك : مــا خرجــت مــن املســجد منــذ زرعــة : ألقــولن لــك قــوالً مــا قلتــ أبــو يل القــ ”:  وعــن إبــراهيم بــن ســبط قــال -
  . “ع من ذلك رين سنة ، فحدثتين نفسي أن أرجعش

 ه .يأتي وم هاذم اللذات ، فإنه ال يدري مىتينبغي على املسلم أن يبادر باألعمال الصاحلات قبل هج - 3

  فكل أحد سيموت .
  . }ت كل نفس ذائقة املو  {قال تعاىل 

  . }م املوت أينما تكونوا يدرك {وقال تعاىل 
  وال يعرف أحد متى سيموت .

  . }وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض متوت  {قال تعاىل 
  ويستحب اإلكثار من ذكر الموت .

  ( أكثروا ذكر هاذم اللذات ) رواه الرتمذي . εقال 
  فوائد ذكر الموت :
ر بالــدنيا _ ويزهــد فيهــا _ ويهــون املصــائب _ ويبعــث علــى اجلــد ويلــني القلــب القاســي _ ويــذهب الســرو  يــردع عــن املعاصــي _

  رة .واالجتهاد يف العمل لآلخ
  فالمقصود األعظم من ذكر الموت االستعداد له بالعمل الصالح .

ومـن ورائهـم  إـا كلمـة هـو قائلهـاحىت إذا جـاء أحـدهم املـوت قـال رب ارجعـون لعلـي أعمـل صـاحلاً فيمـا تركـت كـال  {قال تعاىل 
  . }ون برزخ إىل يوم يبعث

وأنفقـــوا ممــا رزقنـــاكم مــن قبـــل أن يــأيت أحـــدكم املــوت فيقــول رب لـــوال أخــرتين إىل أجـــل قريــب فأصـــدق وأكــن مـــن  {قــال تعــاىل و 
  . }الصاحلني ولن يؤخر اهللا نفساً إذا جاء أجلها واهللا خبري مبا تعملون 

  



 124

  ن .بالموت ينقطع عمل اإلنسا
  ( إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث .... ) رواه مسلم . εقال 

  من أقوال السلف :
  . “فضح املوت الدنيا فلم يرتك لذي عقل عقًال  ”:  قال الحسن

  . “من ذكر املوت هانت عليه مصائب الدنيا  ” وقال بعض العلماء :
  . “الدار من قبل أن تصري إىل دار تتمىن ا املوت فال جتده  يا أخي احذر املوت يف هذه ”:  وقال آخر يوصي أخاً له
  . “من جعل املوت نصب عينيه مل يبال بضيق الدنيا وال بسعتها  ”:  وقال شميط بن عجالن

  . “إذا ذكر املوتى فعد نفسك كأحدهم  ”:  وقال أبو الدرداء
خذ من صـحتك ملرضـك ، ومـن  ”:  ولهذا قال ابن عمر، أن اإلنسان ينبغي أن يستغل عمره يف طاعة اهللا قبل حلول اآلفات  - 4

ة ، قبــل أن حيــول بينـك وبينهــا الســقم ، ويف احليــاة قبـل أن حيــول بينــك وبينهــا : اغتــنم األعمـال الصــاحل يعنــي،  “حياتـك ملوتــك 
  املوت .

  :وقد جاءت نصوص في الحث على العمل والمبادرة إليه 
( نعمتــان مغبــون فيهمــا كثــري مــن النــاس : الصــحة والفــراغ ) رواه  εرســول اهللا  ففــي صــحيح البخــاري عــن ابــن عبــاس قــال : قــال

  البخاري .
( اغتــنم مخســاً قبــل مخــس : شــبابك قبــل هرمــك ، وصــحتك قبــل ســقمك ، وغنــاك قبــل فقــرك ، وفراغــك قبــل شــغلك ،  εوقــال 

  وحياتك قبل موتك ) رواه احلاكم .
هــذه األشــياء كلهـا تعــوق عــن األعمــال ، فبعضــها يشــغل عنــه ، إمــا يف خاصــة  واملــراد مــن هــذا أن ”:  قــال ابــن رجــب رحمــه اهللا

ة ، كمـا دجال ، وكـذلك الفـنت املزعجـاإلنسان ، كفقره ، وغناه ، ومرضه ، وهرمه ، وموته ، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الـ
  . “األعمال فتناً كقطع الليل املظلم بجاء يف احلديث : بادروا 

  . “رة ء خري إال ما كان من أمر اآلختؤدة يف كل شيال ”:  وقال عمر
  .“ون قعود يلعبعجباً لقوم أمروا بالزاد ، ونودي فيهم بالرحيل ، وحبس أوهلم على آخرهم ، وهم  ”: وكان الحسن يقول

  . “إن بضاعة اآلخرة كاسدة ، يوشك أن تنفق فال يوصل منها إىل قليل وال كثري  ”:  وقال أبو حازم
  ادرون باألعمال غاية ما يمكن :وكانوا يب

الطـري ، مث يقـوم  إغفـاء فكان ابن عمر يقوم يف الليل فيتوضأ ويصـلي ، مث يغفـي إغفـاء الطـري ، مث يقـوم فيتوضـأ ويصـلي ، مث يغفـي
  يصلي ، يفعل ذلك مراراً .

  يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة . وكان عمري بن هاىن
  . “يف هذه الزاوية مثانية عشر ألف ختمة  ختمت القرآن ”:  وقال أبو بكر بن عياش

 إن اإلنسان إذا مل يستغل حياته وصحته فإنه يندم حني ال ينفع الدم ، ويتمىن الرجوع فال يستطيع . - 5

أن تقــول نفــس يــا حســرتى علــى مــا فرطــت يف جنــب اهللا وإن كنــت ملــن الســاخرين أو تقــول لــو أن اهللا هــداين لكنــت  {قــال تعــاىل 
  . }ول حني ترى العذاب لو أن يل كرة فأكون من احملسنني من املتقني أو تق
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حىت إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون لعلي أعمـل صـاحلاً فيمـا تركـت كـال إـا كلمـة هـو قائلهـا ومـن ورائهـم  {وقال تعاىل 
  . }برزخ إىل يوم يبعثون 
  . “كل يوم يعيشه املؤمن غنيمــة  ”:  قال سعيد بن جبير

  قوالً وعمالُ . εوصية رسول اهللا  امتثل ابن عمر - 6
إذا أصبحت فال تنتظر املساء ، وإذا أمسيت فال تنتظر الصـباح ، وخـذ مـن صـحتك ملرضـك ومـن  ”، فإنه كان يقول :  أما قوالً 

  . “حياتك ملوتك 
رت بدنـه ، ومـا سـوى علـى جانـب كبـري مـن الزهـد فيهـا والقناعـــة منهـا باليسـري الـذي يقـيم صـلبه ويسـ τ: فقـد كـان  وأما في الفعل

  ذلك يقدمه لغده .
  . “ما رأينا أحداً إال قد مالت به الدنيا أو مال ا إال عبد اهللا بن عمر  ”:  قال جابر بن عبد اهللا

  . “ما رأيت أحداً ألـــزم لألمر األول من ابن عمر  ”:  وقالت عاشة
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  الحديث الحادي واألربعون
( ال يـؤمن أحـدكم حتـى يكـون هـواه تبعـاً  εعمرو بن العاص رضـي اهللا عنهمـا . قـال : قـال رسـول اهللا عن عبد اهللا بن 

  لما جئت به ) حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .
 -----------------------------------------------------  

  معاني الكلمات :
  : أي اإلميان الكامل .ال يؤمن أحدكم 

  : ما يهواه ويقصده وحيبه ، ومسي اهلوى هوى ألنه يهوي بصاحبه . ههوا
  : أي تابعاً . تبعاً 

  : أي من الشريعة . لما جئت به
  

  الفوائد :
  ال يكمل إميان أحد حىت يكون هواه وميله إىل الشريعة وحتكيمها . - 1
 أن من كان هواه وميله ملا جاءت به الشريعة فهو كامل اإلميان . - 2

 باع اهلوى .التحذير من ات - 3

  وقد حذر اهللا من اتباع الهوى .
    }ع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا فاحكم بني الناس باحلق وال تتب يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض {فقال تعاىل 

  واتباع الهوى هو منشأ المعاصي .
  . }اه بغري هدى من اهللا م ومن أضل ممن اتبع هو وا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهفإن مل يستجيب {قال تعاىل 

  ومتبع الهوى ليس أهًال أن يطاع .
  . }م بغري علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءه {قال تعاىل 

  واتباع الهوى من المهلكات .
  ه ) .، وشح مطاع ، وإعجاب املرء بنفس( ثالث منجيات وثالث مهلكات : فأما املهلكات : فهوى متبع  εقال 

  بها ، فمن وقع فيه وقع .الهوى حظار جهنم المحيط 
  وات ) متفق عليه .ة باملكاره ، وحفت النار بالشه( حفت اجلن εقال 

  أن اهللا سبحانه جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن .
  . }ه هواه أرءيت من اختذ إهل {قال تعاىل 

  : وى المذمومكيفية التخلص من اله - 4
  ة .عصرب نفسه على مرارا تلك السا: جرعة صرب ي أوالً 
  ة عدوه وقهره له ورده خاسئاً بغيظه وغمه ومهه حيث مل ينل منه أمنيته .: فرحه بغلب ثانياً 
  : أن خمالفة اهلوى تورث قوة يف بدنه وقلبه ولسانه . ثالثاً 
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  : الغالب هلواه أشد من الذي يفتح املدينة وحده . قال بعض السلف
  لذي ميلك نفسه عند الغضب ) متفق عليه .الشديد بالصرعة ، ولكن الشديد ا ويف احلديث ( ليس

  : أن جهاد اهلوى من أعظم اجلهاد . رابعاً 
مسعت شيخنا يقول : جهاد النفس واهلوى أصل جهاد الكفار واملنـافقني ، فإنـه ال يقـدر علـى جهـادهم حـىت  ”:  قال ابن القيم

  . “جياهد نفسه وهواه أوًال حىت خيرج إليهم 
  ألوامر اهللا تعاىل .وجوب االستسالم واالنقياد  - 5

  . }م ؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهفال وربك ال ي {قال تعاىل 
  ة كاملة .أن الشريع - 6
 اإلميان يزيد وينقص لقوله ( ال يؤمن أحدكم .. ) أي اإلميان الكامل . - 7

  وعقيدة أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان .
  . }وإذا تليت عليهم آياته زادم إمياناً  { قال تعاىل

  . }ليزدادوا إمياناً  {وقال تعاىل 
  . }ويزداد الذين آمنوا إمياناً  {وقال تعاىل 
  . }م ليزدادوا إلمياناً مع إميا {وقال تعاىل 

  ان العقل والدين .بنقصالنساء  εووصف النيب 
  . “وا نزدد إمياناً هلم ”:  وكان عمر يقول

  . “اللهم زدنا إمياناً ويقيناً وفقهاً  ”:  ابن مسعود يقولوكان 
  . “ة اجلس بنا نؤمن ساع ”:  وكان معاذ بن جبل يقول لرجل
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  ونالحديث الثاني واألربع
يقــول ( قــال اهللا تعــالى : يــا ابــن آدم إنــك مــا دعــوتني ورجــوتني  εقــال : ســمعت رســول اهللا  –رضــي اهللا عنــه  –عــن انــس 

لك ما كان منك وال أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفـرت لـك ، يـا ابـن آدم إنـك  غفرت
  لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئاً ، ألتيتك بقرابها مغفرة ) رواه الترمذي وقال حديث حسن .

--------------------------------------------- --------  
  معاني الكلمات :

  م .: ال أهت ال أبالي
  : العنان هو السحاب . عنان

  األرض ذنوباً . بضم القاف أي ما يقارب ملء : بقراب
  

  الفوائد :
  : وهي ثالثة، يف هذا احلديث األسباب اليت حتصل ا املغفرة  - 1

  السبب األول 
    الدعاء مع الرجاء 

  باإلجابة . فإن الدعاء مأمور به ، وموعود عليه
  . }وقال ربكم ادعوين أستجب لكم  {قال تعاىل 

  والدعاء عبادة .
  ( الدعاء هو العبادة ) رواه أبو داود . εقال 

  واهللا يغضب إن لم يسأل .
  ( من مل يسأل اهللا يغضب عليه ) رواه ابن ماجه . εقال 

  وينبغي حضور القلب ورجاء اإلجابة .
    .اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ، فإن اهللا ال يقبل دعاء من قلب غافل اله )  اعو أنه قال ( اد εوقد روي عن النيب 

  وال يستعجل اإلجابة .
  ( يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل ) متفق عليه . εقال 

  وأن يعزم المسألة .
  ه شيء ) متفق عليه .اهللا ال يتعاظم املسألة ، فإن ( ال يقولن أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت ، ولكن ليعزم εقال 

  وللداعي إحدى ثالث :
، ه: إمــا أن يعجــل لــه دعوتــحــدى ثــالث، إال أعطــاه اهللا ـا إة رحــميس لــه فيهــا إمث أو قطيعــ( مــا مــن مســلم يــدعو بــدعوة لـ εقـال 

  رة ، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها ) رواه أمحد .وإما أن يدخرها له يف اآلخ
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   السبب الثاني
  ار .ـتغفوهو االس 

  وهو طلب املغفرة ، واملغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سرتها .
  وقد أمر اهللا به .

  . }واستغفر اهللا إن اهللا كان غفوراً رحيماً  {قال تعاىل 
  . }واستغفر لذنبك  {وقال تعاىل 

  ومن أمساء اهللا : الغفور ، والغفار .
  . }لرحيم عبادي أين أنا الغفور ا ءنيب {قال تعاىل 

  . }أال هو العزيز الغفار  {وقال تعاىل 
  مهما عظمت ذنوب اإلنسان فإن اهللا يغفرها لمن تاب .

  . }إن ربك واسع املغفرة  {قال تعاىل 
  واألنبياء وأهل الفضل يطلبون المغفرة من اهللا .

  . }ت رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمناً وللمؤمنني واملؤمنا {قال تعاىل عن نوح 
  . }والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين  {وقال اخلليل 
  . }قال رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له  {وقال موسى 

  ومدح المستغفرين .
  . }ار واملستغفرين باألسح {فقال تعاىل 

  كان يكثر من االستغفار . εوالنبي 
  أكثر من سبعني مرة ) رواه البخاري . وب إليه يف اليوم( واهللا إين ألستغفر اهللا وأت εقال 

  ار فوائد :ولالستغف
  : تكفري السيئات ورفع الدرجات . أوالً 

  . }ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفوراً رحيماً  {قال تعاىل 
  ويف احلديث القدسي ( قال اهللا : من يستغفرين فأغفر له .. ) متفق عليه .

  اىل يف احلديث القدسي ( فاستغفروين أغفر لكم ) رواه مسلم .وتقدم قوله تع
  ني .سعـة الرزق واإلمداد باملال والبن: سبب ل ثانياً 

فقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــاراً يرســل الســماء علــيكم مــدراراً وميــددكم بــأموال وبنــني  {قــال تعــاىل عــن نــوح أنــه قــال لقومــه 
  .} وجيعل لكم جنات وجيعل أاراً 

  : سبب حلصول القوة يف البدن . الثاً ث
  . }ولوا جمرمني سل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إىل قوتكم وال تته ير وم استغفروا ربكم مث توبوا إليويا ق {قال هود لقومه 

  : سبب لدفع املصائب ورفع الباليا . رابعاً 
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  .}م وهم يستغفرون وما كان اهللا معذ {قال تعاىل 
  ب لبياض القلب .: سب خامساً 

    رواه أمحد.  ه )، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبة سوداء يف قلبه أذنب كانت نكت( إن املؤمن إذا  εقال 
  من أقوال السلف :

  . “ه استغفاراً كثرياً د يف صحيفتطوىب ملن وج ”:  قال بعض العلماء
  وا .الستغفار ويقول : إنكم مل تذنبيطلب من الصبيان ا:  وكان ابن عمر

  . “ار م ودوائكم ، فأما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فاالستغفإن هذا القرآن يدلكم على دائك ”:  وقال قتادة
  ولالستغفار صيغ منها :

( سيد االستغفار : اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك ، وأنا على عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت ، أعـوذ بـك مـن  -
  وء لك بنعمتك علّي وأبوء لك بذنيب فاغفر يل ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ) رواه البخاري .شر ما صنعت ، أب

( رب اغفــر يل خطيئــيت وجهلــي وإســرايف يف أمــري كلــه ، ومــا أنــت أعلــم بــه مــين ، اللهــم اغفــر يل خطايــاي وعمــدي وجهلــي  -
وما أعلنـت ، أنـت املقـدم وأنـت املـؤخر وأنـت علـى   وجدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت

  كل شيء قدير ) متفق عليه .
  م ) .وتب علّي إنك أنت التواب الرحي ( رب اغفر يل -

  السبب الثالث 
  التوحيد ، وهو السبب األعظم .

 لـه ، ولكـن هـذا غفـر اهللا ة مث لقـي اهللا ال يشـرك بـه شـيئاً اإلنسـان إذا أذنـب ذنوبـاً عظيمـ ”:  قال الشـيخ ابـن عثيمـين رحمـه اهللا
، فقولـه هنـا يف احلـديث ( ألتيتـك  }إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك ملـن يشـاء  {ه لقوله تعاىل ليس على عموم

  . “بقراا مغفرة ) هذا إذا شاء ، وأما إذا مل يشأ فإنه يعاقب بذنبه 
  فضائل التوحيد :

  : سبب ملغفرة الذنوب . أوالً 
  حديث الباب . كما يف

  : سبب للنجاة من الشدائد . ثانياً 
  . }ون ا جناهم إىل الرب إذا هم يشركفإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين فلم {قال تعاىل 

  : سبب لدخول اجلنة . ثالثاً 
  ة ) رواه مسلم .هللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلن( من لقي ا εقال 
  من واالهتداء .: ألهل التوحيد األ رابعاً 

  . }وا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون الذين آمنوا ومل يلبس {قال تعاىل 
  بذلك . ε: املراد به الشرك كما فسره النيب  بظلم      : توحيدهم . إيمانهم: مل خيلطوا .      لم يلبسوا

  . )خطورته يف احلديث  توقد سبق( الشرك من ر يالتحذ - 2
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  حد من الذنوب .أنه ال يسلم أ - 3
  وجوب اإلميان بلقاء اهللا ، لقوله ( لقيتين ) . - 4

  . }فمن كان يرجو لقاء اهللا فليعمل عمًال صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً  {وقد قال تعاىل 
  . }ه إنك كادح إىل ربك كدحاً فمالقي يا أيها اإلنسان {وقال تعاىل 

  .: مالقي عملك  وقيل: أي مالقي ربك ،  فمالقيه
  

  ة تم الشرح وهللا الحمد والمن


